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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE FÉRRER 

CNPJ 06.421.119/0001-14 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 15, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2022, PARA 

FLEXIBILIZAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E/OU 

FESTIVIDADES PRIVADAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER/MA, ESTADO DO MARANHÃO, no 

uso de suas atribuições legais, de acordo com Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO a redução de casos de COVID-19 no Estado do Maranhão, bem como da Circulação 

Comunitária da Nova Onda provocada pela VARIANTE ÔMICRON; 

 

CONSIDERANDO os atuais dados epidemiológicos do município de São Vicente Férrer/MA. 

 

CONSIDERANDO que com a recente diminuição dos casos da Covid-19 e do significativo aumento do 

percentual da população completamente e/ou parcialmente imunizada, houve uma flexibilização das 

medidas de distanciamento social; 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, baseado no Poder de Polícia, pode condicionar e 

restringir o exercício de liberdades individuais de uso, gozo e disposição da prioridade, bem como a 

necessidade de adoção de medidas conjuntas e uniformes de todos os entes públicos da Administração; 

 

CONSIDERANDO a existência de tipo penais relacionados à Covid-19 listados no Código Penal, quais 

sejam: Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de 

produzir o contágio (artigo 131 do CP); Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente (artigo 

132 do CP); Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos (artigo 267 do CP); e Infringir 

determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (artigo 

268 do CP). 

 

CONSIDERANDO FICA DECRETADO O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, ÁLCOOL 70% 

(EM GEL) E DISTANCIAMENTO SOCIAL, EM LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS, 

FECHADOS OU ABERTOS em todo o território do município de São Vicente Férrer/MA, a fim de evitar 

o aumento da transmissão comunitária da COVID-19. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º- Fica determinado, em locais públicos e privados, fechados ou abertos: 

I – o uso obrigatório de máscaras, álcool 70% (em gel); 

II – a observância do distanciamento de segurança, de 1,5m, para evitar a contaminação pelo vírus da 

COVID-19 e suas variantes Delta e Ômicron. 
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Art. 2º - Permanece proibida, em todo o território do município de São Vicente Férrer/MA, a realização 

de quaisquer festividades em espaços públicos. 

 

Parágrafo Único –  Fica permitida a realização de festas e/ou eventos comemorativos PRIVADOS, 

RESPEITADO O LIMITE DE LOTAÇÃO MÁXIMA EQUIVALENTE A 50% DA CAPACIDADE 

DO LOCAL, observado as medidas sanitárias e o distanciamento de segurança entre as pessoas. 

 

Art. 3º. Havendo descumprimento deste decreto, as autoridades competentes farão cessar imediatamente o 

evento, sem prejuízo da apuração do cometimento de crime por parte do infrator, especialmente o previsto no 

art. 268 do Código Penal. 

 

§ 1º. Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento da proibição estabelecida nesse 

decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo especificadas, prevista na Lei Federal 6.437 

de 20 de agosto de 1977: 

 

I – Interdição imediata do estabelecimento; 

II – Multa, ao responsável pelo estabelecimento, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo  duplicado 

para cada ato em caso de desobediência. 

 

§ 2º. As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde ou por 

quem essa delegar competência, nos moldes do art. 14 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977. 

 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

 

ADRIANO MACHADO DE FREITAS 

Prefeito Municipal 


