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DECRETO MUNICIPAL N.49 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre ratificação de medidas sanitárias excepcionais 
adotadas no Município de Tutóia - MA, para o enfrentamento 
da COVID-19 e dá outras providencias.  
.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA – MA, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no que tange as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus; 

CONSIDERANDO o acompanhamento em tempo real pelo Departamento de Vigilância em Saúde e os 

dados técnicos do Boletim Epidemiológico informados pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS e 

atualizados diariamente, levando – se em consideração a evolução da doença no âmbito Municipal, 

bem como toda a estrutura de atendimento hoje instalada;  

CONSIDERANDO que o Município Tutóia – MA atualmente dispõe de apenas uma porta de entrada 

para urgência e emergência, sendo que os casos de maior gravidade que necessitem de atenção 

especializada e/ou ventilação mecânica são encaminhados para a Macrorregião de São Luís – MA; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das medidas já vigentes no município de Tutóia – MA, 

voltadas para o enfrentamento da COVID-19, ao DECRETO ESTADUAL Nº 36.899, DE 30 DE JULHO DE 

2021 (Altera o Decreto 36.871, de 20 de julho de 2021) e demais alterações; 

CONSIDERANDO os protocolos de retomada das atividades educacionais em regime híbrido, nos 

termos do Decreto Estadual DECRETO Nº 35. 897, DE 30 DE JUNHO DE 2020, com PUBLICAÇÃO 

CONSOLIDADA DO DECRETO Nº 36.871, DE 20 DE JULHO DE 2021, DETERMINADA PELO ART. 2º DO 

DECRETO Nº 36.936, DE 10 DE AGOSTO DE 2021;  

CONSIDERNADO que o governo do Estado possui protocolo sanitária, Portaria n. 054, de 11 de agosto 

de 2020, e demais alterações, que prevê medidas de isolamento social como mecanismo de 

diminuição de riscos da disseminação da COVID-19;  
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CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal concedeu a possibilidade dos Estados e Municípios 

adotarem medidas concorrentes para o enfrentamento do COVID-19, decisão proferida na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 6.341 – Distrito Federal, possuindo, portanto, o município, legitimidade 

para editar normas de combate a COVID-19, seguindo os ditames da Lei nº13.979/2020;   

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública 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 que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse   

público, e, com base na Lei Orgânica do Município, expedir decretos para regulamentação de leis, com 

vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;  

DECRETA: 

 Art. 1º. Reitera-se a vigência das medidas presentes no Decreto Municipal n. 42, de 20 de agosto de 

2021 e Decreto Municipal n. 43, de 02 de setembro de 2021, mantendo-se válidas, entre 00:01h do dia 

18 de outubro de 2021 e 23:59h do dia 31 de outubro de 2021, todas as medidas de isolamento, as 

medidas voltadas ao fluxo das atividades econômico-sociais e demais ações sanitárias de 

enfrentamento da pandemia COVID-19, não contrarias aos termos do presente decreto.  

Art. 2º. O art. 2º do Decreto Municipal n. 42, de 20 de agosto de 2021, passa a ter vigência com a 
seguinte redação:  
 

Art. 2º. Nos dias compreendidos entre 00:01h do dia 18 de outubro de 2021 e 23:59h do 

dia 31 de outubro de 2021, aplicam-se as seguintes medidas sanitárias:  (...)  

Art. 3º. O art. 3º do Decreto Municipal n. 42, de 20 de agosto de 2021 passa a ter vigência com a 

seguinte redação:  

 

Art. 3º. No período disposto no caput do art. 2º, deste Decreto, a realização de 

eventos/festas, de pequeno porte, nas casas de espetáculos, sítios, espaços de eventos, 

casas de shows, auditórios, parques, praias, clubes, bares, balneários, hotéis, pousadas e 

demais espaços, sendo eles públicos ou privados, dar-se-á de acordo com as seguintes 

regras: 

I - uso de máscaras faciais de proteção e observância de etiqueta respiratória;  
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II - necessidade de observância dos seguintes limites máximos de lotação e horário: 

a) 200 (duzentas) pessoas, por evento, em ambientes fechados, quantitativo que deve ser 

reduzido à vista da capacidade física do ambiente a fim de que seja garantida a 

observância da distância de segurança, passível de fiscalização das autoridades 

competentes; 

b) 400 (quatrocentas) pessoas, por evento, em ambientes abertos e ventilados, quantitativo 

que deve ser reduzido à vista da capacidade física do ambiente a fim de que seja garantida 

a observância da distância de segurança; passível de fiscalização das autoridades 

competentes; 

c) o horário limite para o encerramento dos eventos será até as 2:00hs da madrugada, com 

duração máxima de 4hs. 

III - necessidade de observância de protocolo sanitários fixados pela Secretaria Municipal de 

Saúde, em consonância com diretrizes nacionais e estaduais. 

§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se reuniões e eventos de pequeno porte, 

reuniões, festas, shows, jantares, batizados, bodas, casamentos, confraternizações, eventos 

científicos e afins, solenidades, inaugurações, sessões de cinema, apresentações teatrais, 

bem como lançamentos de produtos e serviços. 

§ 2º A qualquer tempo, a autorização para realização de eventos públicos e privados de 

pequeno porte, constante deste Decreto, poderá ser suspensa, considerando os indicadores 

relativos à COVID-19 no município de Tutóia - MA. 

§ 3º. As realizações de passeios turísticos privados, em quadriciclos, bugres, jardineiras, 

lanchas, ficam permitidos, proibindo-se aglomeração e cumprindo o protocolo de usos 

álcool em gel e máscara.   

§ 4º. Ficam permitidos os eventos esportivos realizados por meio de motos, quadriciclos, 

UTVs, jet-ski e 4x4, como enduros, trilhas e modalidades afins, desde que haja o respeito 

aos protocolos sanitários, proibindo-se aglomeração e cumprindo o protocolo de usos 

álcool em gel e máscara.  

§5º. Fica autorizado o retorno gradual das atividades esportivas em ginásios, quadras 

poliesportivas e afins, bem como campos de futebol, várzea, públicos e privados, 

respeitando os protocolos sanitários de combate e prevenção da COVID 19, não permitido a 

aglomeração de pessoas.  
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I – para efeitos do §5º, deste artigo, para fins de evitar aglomeração, permite-se a 

permanência em arquibancadas ou ao redor do local da prática esportiva, de público que 

não ultrapasse 30% da lotação do ambiente esportivo, devendo manter-se o 

distanciamento proposto pelas autoridades sanitárias, bem como o uso de obrigatório de 

mascaras. 

§6º. A qualquer tempo, a autorização para realização de eventos públicos e privados de 

pequeno porte, constante deste Decreto, poderá ser suspensa, considerando os indicadores 

relativos à COVID-19 no município de Tutóia – MA.  

Art. 4º. Fica mantida a vigência dos Protocolos de Educação presentes no art. 10 ao art. 14 do Decreto 

Municipal n. 41 de 06 de agosto de 2021 

Art. 5º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com posterior publicação, permitindo 

a reavaliação das medidas a qualquer momento, de acordo com o interesse público. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia - MA, em 15 de outubro de 2021. 

 

 
RAIMUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL 

Prefeito Municipal  


