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DECRETO Nº. 034 DE 14 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre as urgentes medidas restritivas, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas à contenção da 

recente curva ascendente de disseminação da COVID-19, 

no âmbito do território deste Município de Tufilândia, no 

período compreendido entre 16 de Janeiro de 2022 a 10 

de Fevereiro de 2022, e dá outras providências. 

 

 

Vildimar Alves Ricardo, Prefeito do Município de 

Tufilândia, Estado do Maranhão, no uso das atribuições 

que lhe confere o Artigo 77, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal e,  

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que compete ao Município a efetiva 

preservação do bem-estar da população, assim como as 

necessárias atividades socioeconômicas no âmbito do 

Município de Tufilândia/MA; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 

de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou 

emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência de Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado 

de pandemia de COVID-19 - o que exige esforço conjunto 

de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências, bem como as medidas 

proporcionais e restritivas aso riscos; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos 196 e 197 

da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

dos entes federativos, garantidos mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e acessos universais e 

igualitários às ações e serviços para sua proteção e 

recuperação, na forma do artigo da Constituição da 

República de 1988; 

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do 

Maranhão do Decreto nº 37.360, de 03 de janeiro de 

2022, que declarou estado de calamidade pública no 

Estado do Maranhão em virtude da existência de casos 

de contaminação pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o alarmante atual momento da 

pandemia, com a preocupante existência de variantes 

com elevadíssimos graus de transmissibilidade, das 

quais podemos citar a Delta e a mais recente Ômicron, 

ambas já detectadas no território nacional; 

CONSIDERANDO ainda o grande crescimento dos casos 

de contaminação relativa ao Vírus da Influenza H3N2, de 

fácil transmissão mediante liberação de gotículas no ar; 

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do 

Maranhão do Decreto nº 37.362, de 07 de janeiro de 

2022, que altera o Decreto nº 37.176/2021, 

reestabelecendo a obrigatoriedade do uso de máscara de 

proteção facial em todo o Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a Recomendação REC-GPGJ-22022 

expedida pelo Gabinete do Procurador Geral de Justiça 

do Estado do Maranhão, recomendando aos Prefeitos 

Municipais do Estado do Maranhão a adoção de medidas 

necessárias à contenção da contaminação pelo Covid-19 

e ao enfrentamento de calamidade pública decretada 

pelo Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a competência concorrente da União, 

Estados, Distrito federal e Municípios para adotar 

medidas de polícia sanitária, como isolamento social, 

quarentena e restrição de locomoção, em razão da 

pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO o indiscutível objetivo da Prefeitura 

Municipal de Tufilândia em superar rapidamente a crise 

sanitária, 
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CONSIDERANDO a disseminação rápida da nova variante 

do SARSCOV-2 denominada OMICRON, com alto poder de 

contaminação, inclusive para pessoa com o ciclo vacinal 

completo; 

CONSIDERANDO que o Município de Tufilândia possui 

centenas de servidores ativos e atende diariamente 

centenas de pessoas que buscam os serviços públicos 

que lhes são ofertados; 

CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a 

eficácia das medidas de afastamento social precoce para 

restringir a disseminação da SARS-COV-2;  

CONSIDERANDO que a adoção de rotinas mais intensas 

de limpeza em áreas de circulação e de hábitos de 

higiene básicos são indicados como essenciais para a 

redução do potencial de contágio; 

CONSIDERANDO a existência de recursos tecnológicos 

que viabilizam a realização de significativa parte das 

atividades administrativas à distância. 

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, 

carecendo de um esforço conjunto do Poder Público e da 

população na gestão e adoção das medidas necessárias à 

prevenção dos riscos que a situação demanda com 

emprego urgente de medidas de controle e contenção de 

danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO a extrema necessidade de tomar 

providências concretas no sentido de emitir normativa 

visando à regulação de eventos de natureza 

governamental, esportiva, artística, cultural, política, 

científica, comercial, religiosa e outros, a fim de evitar o 

crescimento acelerado no ritmo de casos confirmados de 

pessoas diagnosticadas com SARS-CoV-2 e de H3N2 no 

âmbito municipal; 

CONSIDERANDO que o H3N2 é uma variante do vírus 

Influenza A, causador da gripe comum e que, a depender 

do quadro de cada paciente, a Síndrome Gripal (SG) pode 

evoluir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1° - Ficam estabelecidos as regras e 

procedimentos a serem adotadas, de modo temporário e 

excepcional, mediante a competência do Poder 

Executivo, no âmbito do território do Município de 

Tufilândia, medidas restritivas voltadas à contenção da 

proliferação da Influenza H3N2 e disseminação do 

COVID-19, as quais ficam mantidas até o dia 10 de 

fevereiro de 2022. 

Artigo 2º - Torna obrigatório a utilização de máscara e 

uso de álcool em gel 70%, para circulação em ambientes 

abertos e fechados, devendo os estabelecimentos com 

atendimentos ao público adotarem as medidas 

necessárias ao cumprimento deste decreto. 

Parágrafo único - São considerados espaços públicos e 

comuns: 

I.  Vias públicas; 

II.  Praças; 

III.  Rodoviárias e terminais de embarque/desembarque 

de passageiros; 

IV.  Veículos de transporte coletivo, de moto táxi e carros 

de lotação; 

V.  Repartições públicas; 

VI.  Estabelecimentos comerciais, de serviços, industriais, 

bancários, empresas e quaisquer estabelecimentos 

congêneres; 

VII.  Outros locais em que possa haver aglomeração de 

pessoas. 

 

Artigo 3º - Ficam terminantemente proibidas, em todo o 

Município de Tufilândia, as realizações de festividades 

públicas e privadas, ainda que sejam de cunho religioso 

ou pré-carnavalesco, bem como demais eventos que 

possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração durante 

o período estabelecido no presente decreto, ou seja de 16 

de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, tanto em 

ambiente público quanto em ambientes particulares, 

para fins de reter a transmissão da do Vírus Influenza e 

da COVID-19. 

 

Artigo 4º - Ficam suspensas a realização de congressos, 

seminários, plenários e similares organizados por 

particulares ou pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Municipal, bem como vaquejadas, festejos, 

festas, eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, 

científicos, comerciais e outros eventos que possam 

causar aglomeração de pessoas no período estabelecido 

neste Decreto. 

 

Artigo 5º - Durante o período de 16 de janeiro de 2022 a 

10 de fevereiro de 2022 estão terminantemente 

proibidas a expedição de licenças e autorizações para 

festividades e demais eventos privados que possam 

ocasionar qualquer tipo de aglomeração. 
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Artigo 6º -  Missas e cultos poderão ser realizados dentro 

dos templos, observando a lotação máxima de 70% 

(setenta por cento) de sua capacidade e uso obrigatório 

de máscaras e álcool em gel. 

Artigo 7º - No período compreendido entre 16 de janeiro 

de 2022 a 10 de fevereiro de 2022 o funcionamento dos 

restaurantes, bares, barracas, lanchonetes, padarias, 

quiosques e assemelhados somente poderão ocupar 75% 

(setenta e cinco por cento) da sua capacidade física, com 

distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as 

mesas, sendo limitada a ocupação de 04 (quatro) pessoas 

por mesa.  

Artigo 8º - Quanto ao funcionamento dos 

supermercados, mercados, quitandas e assemelhados, 

também deverão limitar o ingresso de pessoas nos 

estabelecimentos, limitando que a lotação do ambiente 

não ultrapasse a 75% (setenta e cinco por cento) da sua 

capacidade física.  

Artigo 9º - São de cumprimento obrigatório por todos os 

estabelecimentos comerciais, bancários, de prestação de 

serviços e similares abertos ao público em geral, no 

âmbito do Município de Tufilândia/MA, para fins de 

prevenção à pandemia causada pelo COVID-19, as 

seguintes medidas: 

I. Disponibilização de álcool 70% (setenta por 

cento) ou pia com água e sabão para higiene das mãos, 

na entrada dos estabelecimentos; 

II. Limitar a quantidade de pessoas que adentram 

no estabelecimento, com a finalidade de evitar 

aglomerações, além de manter o distanciamento mínimo 

de 1,5 m (um metro e meio); 

III. Realizar, na entrada, a aferição da temperatura 

com termômetro eletrônico, ficando vedado o ingresso 

de pessoas com temperatura superior a 37,8°C; 

IV. Manter locais de circulação e áreas comuns com 

os sistemas de ar condicionado limpos (filtros e dutos) e 

manter pelo menos uma janela externa aberta ou 

qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação 

de ar. 

 

Artigo 10º - O descumprimento deste Decreto acarretará 

multa no valor estabelecido entre R$ 300,00 (trezentos 

reais) até R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada infração 

anotada, levando em consideração a gravidade da 

infração cometida. 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o 

estabelecimento autuado poderá ter sua licença 

suspensa ou caçada, observando sempre o necessário e 

devido processo legal. 

Artigo 11 - Para garantir a execução e a efetiva aplicação 

do presente Decreto, ficam a autorizadas, a Secretaria 

Municipal de Saúde, com a ajuda da Polícia Militar, a 

fazerem a fiscalização, podendo fazer uso do poder de 

polícia para apreender bens e fechar estabelecimentos 

que vierem a descumprir as obrigações constantes do 

presente Decreto.  

Artigo 12 - As medidas previstas neste Decreto poderão 

ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 

situação epidemiológica do município. 

Artigo 13 - Este Decreto entra em vigor no dia 16 de 

janeiro de 2022 e terá vigência até o dia 10 de fevereiro 

de 2022, a depender dos estudos de casos e do boletim 

epidemiológico que é emitido diariamente pela 

Secretaria Municipal de Saúde deste município.  

Prefeitura Municipal de Tufilândia – MA, 14 de janeiro de 

2022. 

 

 

________________________________________________ 

VILDIMAR ALVES RICARDO 

Prefeito Municipal de Tufilândia 
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