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DECRETO MUNICIPAL Nº 19 DE 06 DE JULHO DE 2022 

  

Altera o Decreto Municipal n. 016, de 20 de maio de 2022, para 

determinar a vigência de medidas sanitárias excepcionais, em 

ambientes fechados, no município de Tutóia – MA, entre o período 

de 06 de julho de 2022 a 07 de agosto de 2022, com fins de 

enfretamento 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 as etapas de vacinação, as flexibilizações do 

governo do estado, e o controle da doença no âmbito Municipal, bem como toda a estrutura de 

atendimento hoje instalada; 

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 os termos do Decreto Estadual n. 36.871, de 20 de julho de 2021 e o Decreto N. 

37.492, de 11/03/2022, que, conforme dados constantes do Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações (SIPNI), o uso de máscaras faciais de proteção é política que decorrerá de 

norma municipal,  

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19, dos 

indicadores epidemiológicos, do perfil da população atingida e do avanço da vacinação no Estado, 

visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção; 

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 e que o governo municipal busca 
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medidas para superação da crise sanitária de forma a recuperar a normalidade de núcleos econômicos, 

turísticos, sociais e demais áreas de intervenção estatal,  

 DECRETA: 

Art. 1º. O art. 1º, inciso I, do Decreto Nº 016, de 20 de maio de 2022 passa a ter vigência com a 

seguinte redação:  

Art. 1º. Fica, no âmbito da competência do Município de Tutóia – MA, 

determinada as seguintes medidas excepcionais de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, de observância obrigatória: 

I – Em todos os locais públicos e privados, de uso coletivo, como bancos, 

colégios, repartições públicas e afins, considerados locais fechados, fica 

obrigatório o uso de máscaras faciais de proteção, conforme protocolos 

médico-sanitários. 

(...)  

Art. 2º. O art. 2º do Decreto N.  016, de 20 de maio de 2022 passa a ter vigência com a seguinte 

redação:  

Art. 2º. Diante de atividades coletivas, em ambiente aberto ou fechado, 

público e privado, deve-se seguir as seguintes medidas sanitárias: 

  

I – Tratando-se de academias de ginásticas e afins poderão funcionar, com sua 

capacidade plena, sem redução de sua carga horária habitual, sem prejuízo da 

possibilidade de estabelecimento de restrições de horário em futuras normas 

municipais, seguindo protocolos sanitários específicos para cada segmento, 

sendo obrigatório o uso de máscara, conforme protocolos médico-sanitários.  

II – Retoma-se o funcionamento dos estabelecimentos de estética e/ou 

cuidados com a beleza, tais como de pele, depilação, manicure, pedicure, 

cabeleireiro, barbeiro e afins, sem observância de regras restritivas, mas 

sugerindo a manutenção de controle de atendimentos, para evitar a 

aglomeração, tais como as práticas de atendimento com hora marcada e sendo 

obrigatório o uso de máscara, conforme protocolos médico-sanitários. 

III - As atividades comerciais relativas a supermercados, mercados, quitandas e 

afins, deverão observar as seguintes regras: 
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a. O estabelecimento poderá funcionar sem redução de sua carga horária 
habitual, com a obrigatoriedade do uso de máscara pelos funcionários, 
conforme protocolos médico-sanitários; 

b. O estabelecimento cuidará para que não haja aglomeração de pessoas em seus 
setores de vendas, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxílio; 

c. Os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento com uso 
obrigatório de máscaras, devendo o estabelecimento permanecer com os itens 
de higienização à disposição dos consumidores; 

IV - Fica permitido o funcionamento das atividades religiosas presenciais, com a 

obrigatoriedade do uso de máscaras faciais de proteção, devendo ser mantido 

os itens de higienização às disposições dos fiéis.  

(...)  

VIII - Ficam permitidas as atividades esportivas em ginásios, quadras 

poliesportivas, Estádio Municipal, ambientes públicos e privados, com a 

presença de público, respeitando os protocolos de distanciamento, com uso 

obrigatório de máscara, continuando com demais itens sanitários de combate e 

prevenção da COVID 19. 

Art. 3º. Os arts. 3º e 4º do Decreto N.  016, de 20 de maio de 2022 passam a ter vigência com a 

seguinte redação:  

Art. 3º. Havendo causa mortis COVID-19, permanece vigente a proibição de 

realização de velório; para os demais casos, ficará permitido a realização de 

cerimônia com o cumprimento de todos os protocolos sanitários de 

distanciamento, uso de álcool em gel e uso obrigatório de máscara. 

Art. 4º. Os bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, barracas de praia, 

sorveterias, pizzarias, hamburguerias e estabelecimentos similares, poderão 

funcionar de acordo com suas demandas, com venda de bebidas alcóolicas, mas 

com a manutenção dos protocolos de distanciamento e uso de álcool em gel, 

com uso obrigatório de máscara nos ambientes fechados dos estabelecimentos, 

bem como será obrigatório o uso de máscara por funcionários. 

Art. 4º.  O art. 6º do Decreto N.  016, de 20 de maio de 2022 passa a ter vigência com a seguinte 

redação: 

Art. 6º. Fica permitido o funcionamento de hotéis, pousadas, chalés e afins, 

respeitando a independência das suas unidades habitacionais (UH), 

garantindo o acesso restrito aos hospedes, com a organização da utilização 
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das áreas comuns e de lazer (piscina, playground, etc.), da área específica 

para alimentação e uso de sons ambientes.  

§1º. Os hotéis, pousadas, chalés e afins devem respeitando a obrigatoriedade 

do cumprimento dos 

protocolos específicos  de  medidas  higienicossanitárias  das  Vigilâncias 

Sanitárias Estadual e Municipais, com uso obrigatório de máscara, mantendo a 

disponibilidade de álcool em gel e respeito às demais medidas sanitárias .  

(...)  

Art. 5º. Os arts. 7º e 8º do Decreto N.  016, de 20 de maio de 2022 passam a ter vigência com a 

seguinte redação: 

Art. 7º. Fica restabelecido a circulação de veículos de transporte de passageiros, 

seja em circulares, intermunicipal, inframunicipal, vans, ônibus, micro-ônibus, 

ou qualquer outro transporte, sem a redução da capacidade prestacional, 

mantendo-se a obrigatoriedade de permanência de passageiros sentados, com 

uso obrigatório de máscara. 

art. 8º. Em todos os locais públicos e privados, de uso coletivo ou não, de 

âmbito fechado, em estabelecimentos com funcionamento autorizado na forma 

deste Decreto, fica obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, 

caseiras ou reutilizáveis, mantendo-se a observância da etiqueta respiratória. 

Art. 6º. Revogam-se às disposições em contrário, entrando em vigor as regras do presente Decreto na 

data de sua assinatura, com posterior publicação, permitindo a reavaliação das medidas a qualquer 

momento, de acordo com o interesse público, revogando-se às disposições em contrária. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia - MA, em 06 de julho de 2022. 
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