
 
 

 

 

DECRETO nº 059, de 17 de março de 2022. 

 

 

“Dispõe sobre a atualização das normas municipais 

destinadas à contenção do Coronavírus e, dá outras 

providências”. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no 

uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o disposto no inciso VI e X, do art. 

73, da Lei Orgânica do Município, DECRETA: 

 

CONSIDERANDO que, o Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA já 

aplicou 13.499 vacinas na 1ª dose, 11.334 vacinas na 2ª dose, 5.378 vacinas na 3ª dose, 177 de 

dose única, com cobertura populacional superior a 70% (setenta por cento) de vacinados, conforme 

dados constantes no sistema de informações e transparência de vacinação do Município, bem como 

que o número de casos ativos tem reduzido consideravelmente, no mesmo caminho das 

internações, que praticamente deixaram de ocorrer;  

 

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, 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 Município, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;  

 

CONSIDERANDO, ser o objetivo do Governo do Municipal que a crise 

sanitária seja superada o mais rapidamente possível. 

 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto nº 37.492, de 11 de março de 2022, 

do Governador do Estado do Maranhão, que alterou o Decreto nº 37.176, de 10 de novembro de 

2021, a qual atualiza e consolida as normas estaduais destinadas à contenção do Coronavírus 

(SARS-CoV-2); 

 

CONSIDERANDO, os avanços alcançados no tratamento da doença, bem como 

a necessidade de retomar as atividades econômicas;  

 

Art. 1º. O uso de máscara de proteção individual passa a ser facultado em todo 

o território do Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA, em local aberto ou fechado, ficando 

sob responsabilidade de cada cidadão ou do responsável legal dispor sobre a utilização da máscara, 

sua colocação e retirada.  

 



 
 

 

Parágrafo único. Este caso não se aplica à pessoa que se encontre infectada ou 

com suspeita de estar contaminada com o novo coronavírus durante o período de transmissão. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 17 de março de 2022. 
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