
 
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 

CNPJ: 06.101.117/0001 – 48 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO 

 

DECRETO Nº 041, DE  02 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES COMERCIAIS LOCAIS 
ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS, USO 
OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS, 
FUNCIONAMENTO DE BARES, RESTAURANTES, 
CÔNGENERES, BEM COMO REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS, COM AGLOMERAÇÕES NO 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO 
BARROS – MA, EM RAZÃO DO COMBATE AO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

O Prefeito Municipal de Governador Eugênio Barros – MA, FRANCISCO CARNEIRO 
RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, bem como da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem à 
redução de doenças e de outros agravos; 

CONSIDERANDO que, em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
a Pandemia, provacada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19); 

CONSIDERANDO que, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 
2020, declarou emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção 
humana pelo CORONAVÍRUS (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no município de Governador Eugênio Barros 
– MA, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública decorrentes do CORONAVÍRUS; 

CONSIDERANDO a Publicação da Lei Federal nº 14.019/2020, que dispõe sobre o uso obrigatório 
de máscaras em todo o Território Nacional; 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação permanente das ações de combate ao 
CORONAVÍRUS, bem como a necessidade de medidas de restabelecimento da atividade econômica 
local; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir medidas que contenham a propagação de infecção e 
transmissão local e preservar a saúde da população em geral, e; 

 

CONSIDERANDO as necessidades de padronizar os procedimentos de prevenção de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal: 
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DECRETA: 

 
Art. 1º -  A Administração Pública Municipal reitera o estado de calamidade pública em todo 

território do município de Governador Eugênio Barros – MA, bem como as regras de 
isolamento social, a fim de evitar aglomeração de pessoas em espaços públicos e/ou 
privados. 

 
Art. 2º - As medidas sanitárias municipais destinadas à contenção do Coronavírus (COVID-19) 

são as estabelecidas neste Decreto, ao qual têm por objetivo a preservação da vida 
e a promoção da saúde pública, em compatibilidade com os valores sociais do 
trabalho. 

 
Art. 3º - São medidas sanitárias, de observância obrigatória, em todo o município de Governador 

Eugênio Barros – MA, por todas as atividades autorizadas a funcionar, as seguintes: 
I - em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, cujo funcionamento seja 

autorizado na forma deste Decreto, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, 
descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, bem como a observância da etiqueta 
respiratória; 

II - é vedada qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, em face da 
realização de eventos de grande porte, como por exemplo, shows, congressos, 
passeatas, desfiles, torneios, festas em casas noturnas e similares, eventos 
carnavalescos, ressalvado o que consta no §5º deste artigo; 

III - deve ser observado o distanciamento social, limitando-se, ao estritamente necessário, a 
circulação de pessoas e a realização de reuniões presenciais de qualquer tipo; 

IV - sempre que a natureza da atividade permitir deverá ser assegurada a distância mínima de 
dois metros entre o funcionário do estabelecimento e o cliente; 

V - para os estabelecimentos nos quais o atendimento aos clientes se dê de forma simultânea 
ou conjunta, deve ser assegurada a distância mínima de 2 (dois) metros entre cada 
cliente; 

VI - manter ambientes arejados, intensificar higienização de superfícies e de áreas de uso 
comum, disponibilizar, em local acessível e sinalizado, álcool em gel, água e sabão, 
bem como adotar outras medidas de assepsia eficazes contra a proliferação do 
Coronavírus (COVID-19); 

VII - adoção de medidas para controle de acesso de clientes a fim de que sejam evitadas 
aglomerações, no interior ou no exterior do estabelecimento, bem como organização 
de filas, quando houver, inclusive com a marcação no solo ou adoção de balizadores; 

VIII - os estabelecimentos devem desenvolver comunicação clara com os seus respectivos 
clientes, funcionários e colaboradores acerca das medidas sanitárias para retorno às 
atividades, bem como instruí-los quanto à utilização, higiene e descarte das máscaras 
de proteção; 
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§1º Em caso de recusa do uso correto de máscara por parte do consumidor, o proprietário do 
estabelecimento comercial ou similar é obrigado a acionar a Polícia Militar, que adotará os 
procedimentos legais necessários destinados à aplicação do art. 268 do Código Penal. 
§2º Naquilo que não conflitar com o disposto neste artigo, a Secretária Municipal de Saúde poderá, 
mediante Portaria, estabelecer regras adicionais às medidas sanitárias gerais estabelecidas neste 
Decreto. 
§3º O descumprimento do disposto neste artigo ensejará, além da aplicação das sanções 
administrativas, o encaminhamento ao Ministério Público Estadual a fim de que estes possam 
postular as responsabilizações penais, civis eventualmente cabíveis. 
§4º Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar pedido de fiscalização junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, em caso de descumprimento do disposto neste artigo, se possível 
acompanhado de registros fotográficos e gravações em vídeo; 
§5º A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não impede a realização de eventos públicos 
e/ou privados de pequeno porte, considerado com número não superior a 50 (cinquenta) pessoas, 
assim compreendidos, reuniões, festas de aniversários, jantares, batizados, bodas, casamentos, 
confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, etc. Os torneios tratados no inciso II 
deste artigo ficam proibidos pelo período de 30 dias a partir desta publicação; 
§6º A realização de eventos públicos e privados de pequeno porte, na forma do parágrafo anterior, 
deverá observar as medidas sanitárias gerais previstas neste Decreto, inclusive o uso de máscaras 
e álcool em gel, bem como poderá ser suspensa, considerando os indicadores relativos à COVID-
19 no município. 
 

Art. 4º - Fica mantido aos estabelecimentos comerciais regulares, essenciais e não essenciais, a 
abertura de suas portas para atendimento ao público, desde que, cumpram as 
seguintes recomendações: 

 
I – manter escala de revezamento de funcionários; 
II – organizar a entrada de pessoas no estabelecimento comercial, com o intuito de evitar 

aglomerações, dentro ou fora do recinto destinando funcionário para exercer essa 
função; 

III – disponibilizar lavatório com sabão, álcool em gel, papel toalha e copos descartáveis para os 
funcionários e clientes; 

IV – o ambiente comercial deve ser mantido limpo e higienizado, incluindo os espaços sanitários, 
com a frequente desinfecção de surpefícies e objetos; 

V – o estabelecimento comercial deve ser mantido com boa ventilação, deixando portas e 
janelas abertas, quando possível; 

 
 
 
VI – deve o estabelecimento comercial monitorar clientes e funcionários, que apresentem 

sintomas de COVID-19 ou de infecções virais, adotandoas medidas necessárias para 
evitar a propagação do vírus, e, informando às autoridades sanitárias em casos de 
suspeita de COVID-19. 
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Art. 5º - Ficam mantidas as medidas de segurança já estabelecidas para as instituições bancárias, 

casas lotéricas e correspondentes bancários, previstas nos Decretos Municipais 104 
e 105 de 2020. 

 
Art. 6º - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, ensejará a 

aplicação das seguintes sanções administrativas: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – interdição do estabelecimento até ser sanada a irregularidade; 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 

 
Governador Eugênio Barros – MA, 02 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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