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DECRETO Nº 277, de 10 de janeiro de 2022. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA, JOSÉ NILTON PINHEIRO 

CALVET FILHO, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 68, 

inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rosário - MA,  

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 e seus efeitos. 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, inclusive com casos comprovados 

de novas variantes, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade. 

CONSIDERANDO ser o objetivo do Município de Rosário que a crise sanitária seja 

superada o mais rapidamente possível e com o mínimo de casos de COVID-19. 

CONSIDERANDO as disposições contidas no DECRETO nº 37.176, de 10 de 

novembro de 2021, editado pelo Executivo Estadual, consolidando as normas estaduais 

destinadas a contenção do Coronavírus. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação pelo Município das festividades 

prevista no artigo 7º do DECRETO nº 37.176, de 10 de novembro de 2021. 

CONSIDERANDO a taxa de cobertura populacional vacinada no Município de Rosário, 

o número efetivo de reprodução do Coronavirus (Rt) e o recente considerável aumento 

na demanda de pacientes com sintomas gripais aos serviços de saúde do Município de 

Rosário, ocasionando aumento na taxa de ocupação das unidades de saúde deste 

Município. 

CONSIDERANDO que, conforme os dados do Ministério da Saúde (Informes Diários – 

COVID-19) e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Brasil 

atingiu, na data de 31 de dezembro de 2021, a marca de mais de 619.000 (seiscentos e 

dezenove mil) óbitos pela COVID-19 em seu território. 

CONSIDERANDO o teor da REC-GPGJ – 22022 da Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado do Maranhão. 

CONSIDERANDO as disposições contidas no DECRETO nº 37.360, de 3 de janeiro de 

2022, editado pelo Executivo Estadual, declarando estado de calamidade pública em 

todo o território do Estado do Maranhão. 

CONSIDERANDO o elevado número de pessoas contaminadas pela COVID-19 no 

Município de Rosário-MA. 



 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública para fins de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), 

declarado por meio do Decreto Estadual nº 37.015, de 13 de setembro de 2021, e 

Decretos Estaduais. 36.531, 36.582 e 36.762 e 36.787, ficando prorrogadas até 

31/03/2022 as medidas sanitárias dispostas no Decreto Municipal nº. 250, de 04 de 

março de 2021, observando especialmente a compatibilidade com as medidas sanitárias 

previstas no artigo 4º do Decreto Estadual nº 37.176, alterado pelo Decreto Estadual 

37.362. 

Art. 2º São de observância obrigatória, por todos e em todas as atividades, empresárias 

ou não, as seguintes diretrizes: 

I – sejam prestadas, aos usuários, clientes, empregados e colaboradores, informações 

incisivas sobre medidas de saúde e higiene acerca do Covid-19 e seu combate; 

II – mantenham-se arejados os ambientes, intensificando-se a higienização de 

superfícies e áreas de uso comum; 

III – sejam disponibilizados, em local acessível e sinalizado, álcool em gel e/ou água, 

sabão e equipamento sanitário para que sejam lavadas as mãos, bem como sejam 

adotadas outras medidas de assepsia eficazes contra a proliferação do Covid-19 e 

demais agentes contaminantes; 

IV - nos locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, o uso de máscaras de 

proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, em locais abertos e em locais fechados 

é obrigatório, conforme as regras previstas no art. 5º, II, do Decreto Estadual 

37.176/2021, alterado pelo Decreto Estadual 37.362; 

V – a observância do distanciamento de segurança para evitar a contaminação pelo vírus 

da Covid-19 e suas variantes Delta e Ômicron. 

Art. 3º Ficam proibidos no âmbito do Município de Rosário-MA, os eventos públicos e 

privados, festividades e demais eventos que possam ocasionar qualquer tipo de 

aglomeração, em espaços abertos ou fechados, em comemoração ao Carnaval de 2022, 

bailes de pré-carnaval e carnaval, blocos e agremiações, carnaval de rua, festas em bares 

e casas de eventos, festas em sítios e eventos privados de qualquer espécie, vaquejadas, 

festejos e similares, com intuito de evitar aglomerações e disseminação do novo 

Coronavírus COVID-19, coibindo aglomerações e orientando, ainda, quanto à 

obrigatoriedade do uso de máscaras. 

§ 1º Os pedidos de licenças e autorizações para festividades e demais eventos que 

possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração, enquanto perdurar a emergência 

sanitária decorrente da Pandemia de Covid-19 deverão ser indeferidos, ficando 

suspensos os anteriormente concedidos para o período mencionado no presente Decreto. 



 

 

§2º Todos os Órgãos e Secretarias Municipais, no âmbito de suas respectivas 

competências, conforme a Lei Orgânica Municipal, envidarão esforços para apoiar as 

ações de resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto, 

especialmente os órgãos de segurança e fiscalização, ficando autorizados a adotar todas 

as medidas administrativas e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de 

aglomerações e a realização de eventos, especialmente no período carnavalesco, bem 

como enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. 

Art. 4º Fica determinada a suspensão, de 10 a 31 de janeiro de 2022, das aulas 

presenciais nas escolas e instituições de ensino localizadas no Município de Rosário-

MA, da rede municipal, ficando autorizado, em caráter excepcional, no Sistema 

Municipal de Ensino, a substituição das atividades presenciais por atividades letivas e 

pedagógicas que utilizem recursos e tecnologias de informação, comunicação ou outros 

meios afins, e atividade em regime domiciliar, observadas as disposições da Lei 

9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Parágrafo Único. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a 

definição da forma de aplicação do disposto no caput, estabelecendo os conteúdos a 

serem aplicados, as ferramentas utilizadas, formas de avaliação e registros, bem como 

funcionamento da Educação Municipal nesse período. 

Art. 5º  As medidas previstas no presente Decreto poderão ser revistas, considerando o 

monitoramento da evolução do Covid-19 no âmbito do Município de Rosário-MA. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 


