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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 029, DE 13 DE 
MAIO DE 2021  

 
Dispõe sobre suspensão das ativi-
dades comerciais e de prestação 
de serviços e prorrogação das me-
didas preventivas e restritivas em 
virtude da Covid-19 a serem apli-
cadas no município de Arari-MA 
exaradas nos decretos nº 013 de 24 
de março de 2021, nº 023 de 13 de 
abril de 2021 E DECRETO nº 028 de 
07 de maio de 2021 e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE ARARI-MA, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 
65 da Lei Orgânica Municipal e 

CONSIDERANDO que, por meio da Porta-
ria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Minis-
tério da Saúde declarou Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, 
e que, em 11 de março do corrente ano, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) declarou o 
estado de pandemia de COVID-19, o que exige 
esforço conjunto de todo o Sistema Único de 
Saúde para identificação da etiologia dessas 
ocorrências, bem como a adoção de medidas 
proporcionais aos riscos; 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo 
do Estado do Maranhão nº 36.203, de 30 de 
setembro de 2020 que reiterou o estado de ca-
lamidade pública em todo o Estado do Mara-
nhão para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder 
de Polícia, a Administração Pública pode condi-
cionar e restringir o exercício de liberdades in-
dividuais e o uso, gozo e disposição da proprie-

dade, com vistas a ajustá-los aos interesses co-
letivos 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 agra-
vos; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.019 
de 02 de julho de 2020 que altera a Lei nº 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020 para dispor 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de 
proteção individual para circulação em espaço 
público e privados acessíveis ao público, em 
vias públicas e transporte público e das outras 
providências. 

CONSIDERANDO ser o objetivo do Go-
verno Municipal que a crise sanitária seja supe-
rada o mais rapidamente possível, havendo res-
tabelecimento, com segurança, de todas as ati-
vidades; 

CONSIDERANDO a necessidade de avalia-
ção diária dos casos de infecção por COVID-19 
e do perfil da população atingida, visando à de-
finição de medidas proporcionais ao objetivo de 
prevenção;  

CONSIDERANDO a edição pela União Fe-
deral da Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020, que prevê medidas de enfrentamento de 
saúde pública do presente surto de COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Governo do Es-
tado do Maranhão, por meio do Decreto n° 
36.531/2021 (art. 13), determinou que os mu-
nicípios podem estabelecer medidas sanitárias 
mais rígidas e desenvolvam suas respectivas 
ações de fiscalização; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 
004/2021 da Federação dos Municípios do Es-
tado do Maranhão – FAMEM, que dispõe, in-
clusive, da suspensão das aulas escolares pre-
senciais. 

CONSIDERANDO a edição da Medida Pro-
visória n.º 926 de 20 de março de 2020, que 
alterou a Lei Federal n.º 13.979/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar 
medidas que visem garantir maior efetividade e 

segurança para as ações referentes à saúde pú-
blica e alusivas ao enfrentamento e combate ao 
COVID-19;  

CONSIDERANDO que o Código Penal 
prevê em seu artigo 268, como crime contra a 
saúde pública: “[...] Infringir determinação do 
poder público, destinada a impedir introdução 
ou propagação de doença contagiosa; Pena - 
detenção, de um mês a um ano, e multa.”; 

CONSIDERANDO as edições dos Decretos 
Municipais n° 010/2021 de 04 de março de 
2021 e suas alterações, Decreto nº 013/2021 
de 24 de março de 2021 e suas alterações e 
prorrogações editadas pelos Decreto 023.2021 
de 13 de abril de 2021. 

CONSIDERANDO a variação exorbitante 
nos números de casos de COVID-19 observada 
nos últimos dias, o que permite a permanência 
das políticas voltadas ao combate da pandemia 
enfrentada. 

CONSIDERANDO a necessidade de inten-
sificar as medidas de contenção da propagação 
do vírus do COVID-19. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica determinada a partir das 

06:00h do domingo às 04:00h da segunda-
feira, e das 21:00h às 04:00h de segunda-feira 
a sábado no período de 13 a 27 de maio de 
2021, a suspensão de todas as atividades co-
merciais e de prestação de serviços, inclusive 
delivery e drive thru, no âmbito do Município de 
Arari-MA. 

§ 1º - Ficam ressalvados da suspensão de-
terminada no caput deste artigo, e desde que 
assegurem o cumprimento das regras de prote-
ção individual, os estabelecimentos de farmá-
cias e afins e clínicas médicas de urgências e 
emergências. 

§ 2º - No período compreendido no caput 
deste artigo fica proibida a circulação de pes-
soas, salvo motivo de força maior, justificadas 
nos seguintes casos: 

I - Para aquisição de produtos médico-hos-
pitalares em farmácias e afins; 

II - Para o comparecimento, próprio ou de 
uma pessoa com acompanhante, a consulta ou 
realização de exames médico-hospitalares, nos 
casos de problemas de saúde. 

§ 3º - Fica determina a suspensão das ativi-
dades religiosas por meio presencial em igrejas 
ou templos no período compreendido no caput 
deste artigo.  

Art. 2º - Fica determinada a antecipação do 
gozo das férias escolares dos docentes e discen-
tes da Rede Pública Municipal de Ensino que 
estavam previstas para o período de 17 a 30 de 
julho de 2021, passarão a ocorrer no período 
de 17 a 31 de maio de 2021, devido ao estado 
de emergência em saúde pública declarada no 
Decreto nº 010.2020 e suas alterações. 

§ Único - Compete a Secretaria de Munici-
pal de Educação-SEMED de Arari-MA a adoção 
de medidas complementares necessárias ao 
cumprimento do Presente Decreto. 

Art. 3º - Permanecem inalteradas as medi-
das parciais preventivas e restritivas estabeleci-
das no Decreto nº 013 de 24 de março de 
2021, Decreto nº 023 de 13 de abril de 
2021 e Decreto nº 028 de 07 de maio de 
2021, que visam o combate ao COVID-19 no 
Município de Arari-MA naquilo que não con-
frontarem com os termos do presente Decreto, 
as quais, serão prorrogadas até 27 de maio 
de 2021. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e poderá ser revisto a 
qualquer tempo, de acordo com a evolução do 
COVID-19 no Município. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE 

 E CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE ARARI, ES-

TADO DO MARANHÃO, AOS 13 DIAS DO MÊS 
DE MAIO DE 2021. 

 
RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO 

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC 

 
ERRATA. EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 
ERRATA. Extrato do Termo de apostilamento do Contrato nº 075/2021 da Inexigibilidade Nº 003/2021 de interesse da Prefeitura Municipal de Arari através da Secretaria de Educação. Publicado 
no DOU em 28/04/2021. “ONDE LÊ-SE: FONTE DE RECURSO - FUNDO LEIA-SE: FONTE DE RECURSO - RECURSO PRÓPRIO”.  Secretário Municipal de Educação – Marcelo Sousa 
Santana. 
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