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DECRETO Nº. 06/2021 de 03 de Março de 2021. 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO ABSOLUTA DA 

REALIZAÇÃO DE SHOWS, FESTAS, SERESTAS E 

EVENTOS EM GERAL, E O FECHAMENTO DOS 

BALNEÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município de Água Doce do 

Maranhão. 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL, do Ministério Público do 

Estado do Maranhão, que trata da observação de normas  e condutas buscando evitar 
a proliferação da COVID-19 durante o período carnavalesco; 

 

CONSIDERANDO que a recomendação destinada aos Prefeitos, Secretários 
Municipais, a Policia Militar e Civil e aos realizadores de eventos; 

 
CONSIDERANDO que a omissão dos agentes públicos no efetivo combate a 

pandemia através da realização de medidas de contenção de contágio e da proliferação 

do vírus da COVID-19 pode resultar em ações judiciais de responsabilização pessoal 
nas esferas cível e criminal; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº. 36.531 de 03 de Março de 2021, que 

Suspende a autorização para realização de reuniões e eventos em geral, para aulas 
presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o funcionamento de atividades 

comerciais na Ilha de São Luís, sobre o funcionamento do Poder Executivo Estadual, e 

dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO o recente surgimento de uma mutação/variante do Coronavírus 
(Covid-19), que, segundo amplamente noticiado na imprensa, é mais contagiosa; 

 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º. Suspende pelo prazo de 05 a 14 de Março de 2021, no âmbito do 

município de Água Doce do Maranhão, a autorização para realização de shows, 
festas, serestas, musicas ao vivo, som mecânico e automotivo, ou qualquer 

evento que cause aglomerações de pessoas como em praças, campo de 

futebol, casas noturnas, clubes e similares, e o fechamento dos balneários e 
bares em todo o município de Água Doce do Maranhão. 
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Art. 2º. Em caso de descumprimento das obrigações descritas no art. 1º e nos incisos 

do art. 2º, o estabelecimento poderá ser multado no valor de R$ 500, 00 (quinhentos 

reais) até o valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada infração anotada.  
 

§1º. Em caso de reincidência pelo descumprimento das obrigações impostas, o 
estabelecimento poderá ter a sua licença suspensa ou cassada, observado, sempre, o 

devido processo legal.  

 

§2º. Fica a Vigilância Sanitária do Município e a Policia Militar responsável pela 

fiscalização e aplicação das multas impostas.  
 

Art. 3º. Para garantia da aplicação deste Decreto, fica a Policia Militar autorizada e 
encarregada da fiscalização, podendo fazer uso do Poder de Polícia, apreender bens e 

pessoas, bem como fechar estabelecimentos comerciais e similares. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Água Doce do Maranhão – MA em, 03 de 
Março de 2021. 

 

 

THALITA E SILVA CARVALHO DIAS 
Prefeita Municipal de Água Doce do Maranhão 

 


