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DECRETO N.º 01, de 10 de janeiro de 2.022 

 

Dispõe sobre a manutenção de medidas para comércio 
em geral exigindo medidas sanitárias e sobre proibição 
de eventos com aglomeração até 31 de março de 2.022 
(quinta-feira), para fins de prevenção da transmissão 
da COVID-19 e suas variantes, Influenza (H3N2) e dá 
outras providências referentes ao segmento da 
segurança pública. 
 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 4.º, 7.º, 11, 13 e 100, inciso VII, 

todos da Lei Orgânica do Município e pelo artigo 8.º, VI, da lei n.º 12.608/12, e 

  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 ser objetivo da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do 

Maranhão – Estado do Maranhão, que a crise sanitária seja superada o mais rápido possível; 

CONSIDERANDO que os municípios do Estado do Maranhão devem 

seguir as diretrizes do poder executivo estadual, e que hoje tem-se em vigência o Decreto 

de nº 37.360 de 3 de janeiro de 2.022 que declara estado de calamidade pública em virtude 

da existência de casos de contaminação pela COVID-19, e que em nosso município já 

temos casos confirmados novamente. 

DECRETA: 

Art. 1º - Os atendimentos presenciais nos órgãos da administração pública 
municipal permanecem obedecendo todos os protocolos sanitários, observando o uso de 
máscara pelo cidadão que pretende ter acesso aos departamentos e os funcionários. 

Art. 2º – Da data da publicação deste decreto até o dia 31 de março de 2.022, 
fica determinado que o horário de funcionamento das atividades comerciais em geral será 
todos os dias da semana das 06:00 horas às 21:00 horas, ficará permitido a partir das 21:00 
horas a venda por intermédio de sistema de entrega (delivery). 
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Art. 3º - Excetuam-se do disposto no artigo anterior as atividades de 
farmácias, postos de combustíveis, serviços funerários, oficinas mecânicas de moto ou 
carro, borracharias e restaurantes às margens da BR 316. 

Art. 4º - As atividades desportivas estão autorizadas tanto para treinos quanto 
para jogos de campeonato. 

Parágrafo Único. Os treinos serão supervisionados e organizados pelo setor 
de desportes do munícipio, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Esporte e 
Juventude, que dispõe locais, horários e participantes. 

Art. 5º - Ficam PROIBIDOS, da data da publicação deste decreto até o dia 
31 de março (quinta-feira) de 2.022, shows e similares (eventos festivos, blocos de 
carnaval, campeonatos de futebol, vaquejadas, etc) em espaços públicos ou privados 
tanto na sede quanto na zona rural. 

§ 1° Não se aplica a festas sem fins lucrativos, tais como: aniversários, 
batizados, casamentos e eventos que se possam fazer em residência. 

Art. 6º - Da data da publicação deste decreto até o dia 31 de março de 2.022 
as autoridades eclesiásticas devem obediência às regras sanitárias de uso de máscara, 
distanciamento de 1,5 metro e disponibilização de álcool ou lavatório. 

Art. 7° - Da data da publicação deste decreto até 31 de março de 2.022 (quinta-
feira) ficará permitida a comercialização para consumo no local nos restaurantes, pizzarias, 
conveniências e lanchonetes, respeitando exigências sanitárias como distanciamento de, no 
mínimo, 2 (dois) metros entre as mesas, disponibilização de álcool em gel 70 e/ou lavatório 
e obrigação primordial que seus funcionários usem máscara.  

I – Os estabelecimentos devem adotar esta reabertura gradual como exceção, 
devendo manter como regra trabalhar em sistema de retirada no local (take away) ou entrega 
(delivery). 

II – Os horários para estes estabelecimentos será das 06:00 às 23:00 dos 
domingos às quintas-feiras e das 06:00 às 24:00 nas sextas-feiras e sábados. 

Art. 8º - Os bares e similares poderão comercializar seus respectivos produtos 
por intermédio de serviço de entrega (delivery), retirada no próprio estabelecimento (drive 
thru e take way) ou consumo no local, contudo obedecendo os protocolos sanitários 
específicos para tal setor, tais como: a) distanciamento de 2 metros entre as mesas; b) 
disponibilização de álcool ou de lavatório com água corrente e sabão e c) funcionários 
utilizando máscaras. 

I - Os horários de funcionamento dos bares e estabelecimentos similares serão 
permitidos na SEDE e ZONA RURAL do município de Nova Olinda do Maranhão das 
06:00 às 24:00. 
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II - Ficam PROIBIDAS apresentações artísticas nos bares e estabelecimentos 
similares, para fins de evitar aglomerações; 

III – Fica proibido a utilização de som automotivo;  

IV -  Os descumprimentos das exigências sanitárias e dos horários estipulados 
acarretarão a imputação de sanções administrativas a partir de lavratura de auto de infração 
e tendo como consequência a interdição cautelar do estabelecimento por prazo 
indeterminado ou multa. 

Art. 9º - Fica permitido o acesso a orla do município de Nova Olinda do 
Maranhão às margens de rios e afluentes para fins recreativos. 

Art. 10º - As academias de ginástica deverão continuar desenvolvendo suas 
atividades permitindo o acesso às suas dependências mediante a obediência das regras 
sanitárias de uso de máscara e distanciamento de 1,5 metro e disponibilização de álcool ou 
lavatório. 

Art. 11º – A casa lotérica, bancos e correspondentes bancários devem instruir 
seus clientes/usuários sobre as medidas sanitárias disponibilizando álcool em gel ou 
lavatório, demarcar o piso para garantir o distanciamento entre as pessoas, limitar o fluxo a 
um número exato de pessoas no interior, utilizar-se de distribuição de senhas, quando 
possível, os mesmos serão inspecionados pela vigilância sanitária municipal. 

Art. 12º – Permanecem regulamentadas as aulas na rede púbica de ensino 
municipal no sistema presencial. 

Parágrafo Único. As atividades nas instituições de ensino de reforço escolar 
devem permanecer obedecendo as exigências sanitárias de distanciamento, ambientes 
arejados e limpos periodicamente, disponibilização de álcool 70% ou lavatório e divisão de 
alunos por turnos, para fins de evitar aglomeração. 

Art. 13º - É obrigatório, em todo o Município de Nova Olinda do 
Maranhão, o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como 
medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção e prevenção da COVID-
19, infeção humana causada pelo novo Coronavírus.  

I - As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais públicos e 
em locais de uso coletivo, ainda que privados.  

II - O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer conforme 
recomendação médica.  

III - Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar seus 
servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras de proteção.  

Art. 14º - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, 
as autoridades competentes devem apurar a prática das infrações administrativas previstas, 



 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000 

 

conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n° 
6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal.  

§ 1° Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das 
regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo 
especificadas previstas na Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977:  

I- Advertência;  
II- Multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$10.000,00 (dez mil 

reais), considerada a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, nos termos 
do art. 2°, §§ l°a 3°, da Lei Federal n°6.437, de 20 de agosto de 1977;  

III- Interdição cautelar do estabelecimento.  

§2° As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas 
pelo Secretário Municipal de Saúde, ou por quem este delegar competência, na forma do 
art. 14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 15º - A Fiscalização das disposições deste Decreto será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, 
Polícia Militar e Polícia Civil.  

Art. 16º - Este decreto poderá ser modificado para adoção de medidas 
restritivas, caso aumentem os números de casos confirmados tanto de COVID19 
quanto de Influenza H3N2, internações ou óbitos. 

Art. 17º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-
se inalteradas todas as demais disposições contidas nos Decretos Municipais em 
vigor, revogadas apenas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

  GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, 
ESTADO MARANHÃO, EM 10 DE JANEIRO DE 2.022. 

 
 
 

  
                                                                      PREFEITA MUNICIPAL 
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ANEXO – QUADRO DEMONSTRATIVO RESUMIDO 

DECRETO Nº 01/2022 – VIGÊNCIA 10/01/22 a 31/03/22 

SETORES OBSERVAÇÕES 

Órgãos da Administração Pública. Horário de expediente normal / presencial, uso obrigatório de máscaras de proteção. 

Educação. 

Permanece regulamentado o retorno das atividades escolares nos 
estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Municipal de Nova Olinda do 
Maranhão – MA na forma presencial. 

COMÉRCIO EM GERAL: Supermercados, padarias, 
lojas de roupas, lojas de peças, lojas de 
eletrodomésticos, armarinho, lojas de material de 
construção, mercearias, açougues, peixarias, 
sacolões ou frutarias, depósitos de água, depósitos 
de bebidas etc. 

- TODOS OS DIAS DA SEMANA das 06:00 às 21:00 horas. 

Bares, restaurantes, conveniências, pizzarias, 
lanchonetes e similares. 

DESOBEDIÊNCIA SUJEITAS A APLICAÇÃO DE MULTA 
A) DISTANCIAMENTO DE 2 METROS ENTRE AS MESAS; 
B) DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL 70% OU LAVATÓRIO; 
C) FUNCIONÁRIOS DEVEM USAR MÁSCARA. 
 
- Aos BARES e SIMILARES ficam PROIBIDAS apresentações artísticas. 
SEDE e ZONA RURAL - 06:00 às 24:00 horas TODOS OS DIAS  
 
Obs: Fica proibida a utilização de som automotivo. 

Igrejas 
Deverão obedecer às regras sanitárias de distanciamento de 1,5 metro, 
higienização periódica do ambiente, disponibilização de álcool 70% ou lavatório. 

Esporte  
Autorizados TREINOS e JOGOS DE CAMPEONATO. Treinos serão 

supervisionados e organizados junto à Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. 

Eventos 

Ficam PROIBIDOS, da data da publicação deste decreto até o dia 31 de março 
(quinta-feira) de 2.022, shows e similares (eventos festivos, blocos de carnaval, 
campeonatos de futebol, vaquejadas etc) para fins de evitar aglomeração, em 
espaços públicos ou privados tanto na sede quanto na zona rural. 

Casa Lotérica, agências e correspondentes 
bancários 

- Disponibilizar álcool em gel ou lavatório; 
- Demarcar o piso para garantir o distanciamento entre as pessoas; 
- Limitar o fluxo de pessoas no interior; 
- Utilizar-se de distribuição de senhas; 
- Serão inspecionados pela vigilância sanitária municipal. 

 

• O descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo 
especificadas previstas na Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977:  
1 - ADVERTÊNCIA; 2 - MULTA, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), considerada a 
gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 2°, §§ l°a 3°, da Lei Federal n°6.437, de 
20 de agosto de 1977; 3 - INTERDIÇÃO CAUTELAR DO ESTABELECIMENTO. 

• Este decreto poderá ser modificado para adoção de medidas restritivas, caso aumentem os números de casos 
confirmados, internações ou óbitos (COVID19). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

RUA DO SESP, S/N, CENTRO, NOVA OLINDA DO MARANHÃO – MA 

 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão – MA, por intermédio de sua Prefeita 

Iracy Mendonça Weba, torna público que na data de 10 de janeiro de 2022, foi promulgado 

o Decreto 01/2022 que Dispõe sobre a manutenção de medidas para comércio em 

geral exigindo medidas sanitárias e sobre proibição de eventos com aglomeração até 

31 de março de 2.022 (quinta-feira), para fins de prevenção da transmissão da 

COVID-19 e suas variantes, Influenza (H3N2) e dá outras providências referentes ao 

segmento da segurança pública, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos. 

 

                                                 Nova Olinda do Maranhão – MA, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

   

 

                                                   Prefeita Municipal 

 

 


