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DECRETO Nº 073, DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a prorrogação do decreto nº 67, de 

09 de março de 2021, que estabeleceu regras de 

distanciamento social no âmbito municipal. Uso 

obrigatório de máscara. Limitações de número 

de pessoas em templos religiosos, proibições de 

festas e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA, o 

Senhor FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO que, através da Portaria no 188, de 03 de fevereiro de 2020, 

o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

motivado pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em  

11  de março de 2020, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública 

Municipal pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e 

disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar 

social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de 

doença e de outros agravos; 

CONSIDERANDO ser o objetivo do Poder Executivo Municipal que a crise 

sanitária seja superada o mais rápido possível, havendo restabelecimento, com segurança, de 

todas as atividades; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 36.597 de 17 de Março de 2021 

reiterou o estado de calamidade pública em todo em todo o Estado do Maranhão para fins de 

enfrentamento e prevenção a COVID;  

DECRETA: 

Artigo. 1º - Ficam prorrogadas as regras estabelecidas no decreto municipal nº 

67, de 09 de março de 2021, com as seguintes alterações: 

Artigo 2º- O § 1º do art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação: 
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§1º - Atividades como lanchonetes, restaurantes fica suspenso o

atendimento presencial, sendo permitindo somente o atendimento

delivery;

Artigo 2º- O § 3º do art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 3º Será proibida a venda de bebida alcoólica para consumo no local em

bares, restaurantes, conveniências e afins até 30 de março de 2021, sob

pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de

descumprimento.

Artigo 3º- O art. 3º passará a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 3º- As atividades comerciais ficam autorizadas a funcionar com 

50% de sua capacidade, mediante a observância das medidas sanitárias 

como disponibilização de álcool em gel 70º, observar o distanciamento 

mínimo entre clientes 02 (dois) metros e a fixação de cartazes alertando 

sobre o uso obrigatório de máscara no ambiente, bem como a fiscalização 

sobre o uso. 

Artigo 4º- O art. 5º passará a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 5º- Permanece suspensa a realização de todos os eventos públicos 

ou particulares, de qualquer natureza, bem como a concessão de licenças 

ou alvarás, para festas, paredões e qualquer evento esportivo, tais como 

campeonatos, torneios, treinos ou brincadeiras que envolvam 

aglomerações de pessoas; 

Art. 5º- O § 2º do art. 5º passará a vigorar com a seguinte redação: 

§2º- Fica determinado o limite máximo de 30%. (trinta por cento) da

capacidade de lotação dos templos religiosos, respeitando o

distanciamento mínimo entre os frequentadores, além do uso permanente

de máscara durante as celebrações e disponibilidade de álcool em gel.

Artigo 6 º- O art. 7º passará a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 7º- Visando minimizar a exposição ao vírus, de 22 a 30 de março 

de 2021, todos os servidores dos órgãos e entidades vinculados ao Poder 

Executivo Municipal, que pertençam aos grupos de maior risco, ficam 

dispensados do exercício de suas respectivas atribuições de forma 

presencial. 

Artigo 7º- O art. 10 passará a vigorar com a seguinte redação: 
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Artigo 10 - A vigência deste decreto se dará até 30 de março, podendo 

este ser prorrogado mediante necessidade pública: 

Artigo 8º - Fica acrescentado o § 4º ao art. 2º com a seguinte redação: 

§ 4º Fica limitada as atividades nas academias para 50% de sua

capacidade total, inclusive nas aulas de zumba.

Artigo 9º Fica expressamente revogado o § 2º do art. 2º do decreto nº 67, de 09 

de março de 2021. 

Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação; 

Artigo 11 - Revogada as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO, 22 de março de 2021, Governador Eugênio Barros- MA. 

___________________________________ 

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 


