
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO 
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CNPJ: 01.614.946/0001-00 

DECRETO N 46, DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 

DISPOE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA CONTENÇÃO DO 
NOVO CoRONAVÍRUS 
OUTRA& PROVIDÉNCIAAS. 

(COVID-19) E DA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO, Estado do Maranhão no us0 das 

atribuições que Ihe são oonferidas pelo art. 73, VI, da Lei Orgånica do Municipio, e, 

CONSIDERANDO que, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
tmportância Nacional, em decorrència da Infecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-
19, por intermmédio da Portara n° 188, de 03 de fevereio de 2020, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) jå deciarou o estado de 
pandemia de COVID-19: 

CONSIDERANDO o novo DECRETO ESTADUAL N° 33.360, de 03 de janeiro de 2022, que 
decretou, no âmbito de todo o Estado do Maranhão, estado calamidade pública para fins de 
prevenção e enfrentamento ao COMO-19 (Doença nfecciosa ViraB - COBRADE 1.5.1.1.0, 
infecção causada pelo Coronavinus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO a confirmação pelo BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO (COVID-19) da 
Secretaria Municipal de Saúde de novos casos infecção do novo coronavirus (COVID-19) em 
pacientes residentes no municipio de Pedro do Rosário (MA); 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Policia, a Administração Püblica pode 
condicionar e restringir o exercicio de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da 
propiedade, bem como, a necessidade de adoçao de medidas conjuntas e unitorme de todos 
0S entes da administração públicos. 

DECRETA 

Art. 1 Até o dia 03 de fevereiro de 2022, o funcionamento de todos os órgãos e entidades 
vinculados ao Poder Executivo Municipal dar-se-á de acordo com as seguintes regras: 

A lotação de cada setor não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) de sua capacidade 
fisica, 

-Para cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, o dirigente do órgão deve adotar 
sistema hfbrido, revezando servidores em trabalho remoto, mantendo o funcionamento 
presencial exclusivamente nas atividades estritamente necessárias 
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Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso em todos os órg�os da 
Administração Püblica Direta e Indireta, exceto nas atividades essenciais, como por exemplo 
àreas de saude, segurança urbana, tributos, assisténcia soclal, licitação e serviço funeràrio. 

Art. 2-Confimada a infecção ou a suspeita de contaminação pela COVID-19 ou outra doença, 
servidor serå imediatamente afastado de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, 
fazer as comprovações necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei n* 
4.615/2006e demais legistaçdes especiais. 

$1-0 afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá qualquer prejuizo de ordem 
funcional ou previdenciária. 

$ 2-Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os senvidores deverdo entrar em 
contato telefônico com órgão responsável pela gestão de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia �o atestado médico. 

S 3-Os atestados médicos serão homologados administrativamente. 

Art 3 De maneira geral, fica vedada 
coletivas não essenciais até 03 de fevereird de 2022, em que ocora a aglemeração de 
pessoas, sem que seja possivel manter a distâncía minima necessánia para evitar a 
Gontaminação peio novo Goronavirus, conforme orientação do Ministèrio �a Saúde. 

realização de quaisquer eventos ou atividades 

1°-A vedação de que trata o caput deste artigo abrange os eventos ou atividades coletivas 
realizadas pelo Poder Público Municipal ou por ele autorizado e privado. 

2-Para fins do disposto no caput do artigo 3° fica deteminado às Secretarias Municipais 
competentes, que se abstenham de emitir qualquer espécie de autorização para a realização 
de eventos, festas, partidas de futebol dentre outros. 

Art. 4- As autoridades eclesiásticas devem zelar para que nos cultos, missas, cerimônias e 
demais atividades religiosas de caráler coletivo seja observado o niível de ocupação máxinma 
de até 30% (trinta por cento) da capacidade do templo ou congênere até o dia 03 de fevereiro 
de 2022. 

Art. 5-Até dia 03 de fevereiro de 2022, nos bares, lanchonetes, restaurantes, academias de 
ginástica, estabelecimentos de estética elou cuidados com a beleza e similares localizados no 
território do municipio de Pedro do Rosario (MA) a lotação näo poderá ultrapassar 30% (trinta 
por cento) da capacidade fisica do ambiente. 

Art. 6-Até o dia 03 de fevereiro de 2022, ica proitbido a realização de apresentações musicais 
em bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e similares, inclusive com som 

automotivo. 
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Art. 7.0 funcionamento de mercados, mercadinhos, quitandas e congêeneres localizados no 
municipio de Pedro do Rosario MA) exige a observancia das seguintes regras: 

-0 estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não 
ultrapasse a 50% (anquenta por cento) de sua capacidade fisica, 

f-O estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa, por familia, ingresse, ao mesmo 
tempo, em seu interior, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxilio;

- Os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando 
máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. 
Paragrafo único. Para garantir que a lotação não utrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua 
habitual capacidade fisica, o estabelecimento deverá reduzir o número de cestas de compras à disposiç�o dos consumidores. 

Art 8- Fica estabelecido o uso massivo de máscaras de proteção por toda e qualquer pessoa 
em circulação na zona urbana e rural do Municipio de Pedro do Rosário (MA} para evitar a 
transmissäo comunitária da COVID-19; 

Art 9 - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, a Secretana 
Municipai de Saúde deve apurar a prática das infrações administrativas previstas conforme o 
caso, nos incisos VIl, VUl, X, XXIXe XXXI" do art. 10 da Lei Federal n° 6437, de 20 de agosto 
de 1977, lc § 1° do artigo 2. bem como do ilicito previsto no art. 268 do Código Penal 

An 10-São intraches sanitarias 
JOmisss 
Vu - impedir ou aificuitar a aplicação de medidas sanitárlas relativas ås doenças transmissivets e ao sacrificio de 
animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias 
pena advert�ncia, e/ou multa, 
VIl- reter atestado de vacinaçao obrigatórla, deixar de executar, dificultar ou opor-se a execuçio de medidas 
sanitarias que visem à prevenção das doenas transmissiveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção Ca saúde 

penia adverténcia, inter dição, cancelamento de licença ou autoriz ação, e/ou multa, 
Om 

X otstar ou dificultaf a açáo tiscalizadora das autoridades sanitarias conpelentes no exercicio de suas funçoes Pere advertércia, interverd�o, erdit�o, cancelameto de lcenga efou mukta, 
Omis515 

Y agredu outras narnas legals e (egulamentares destinadas à grategào da saude 
pefia adverténcia, apreensão, inutilizaç åo E/ou interdiçáo do produto, suspe nsáo de venda e/ou tabricaç åo do 
produto, cancelarnento do registro do produto; interdikão parcial ou total do estabelecimento, cancelamento 
Ge autorização para funconanento da empresa, cancelamento d0 alvarà de licenclamento do estabelecímento, 
probgao de propaganda e/ou multa 
1Omissis 
XX eApor ou entregar ao conuno numano, sai refinado, moldo ou granulado, que não contenha iodo na 

O o entatvetec.ide peio Mratrio da Saude 
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10. Sem prejuizo da sanção penaB legalmente prevista, o descumprimento das regras 
dispostas neste Decreto enseja a aplicacão das sanções administrativas abaixo especiicadas 
previstas 1° do artigo 2" da Lei Federal n* 6437, de 20 de agosto de 1977: 

-advertencia; 

- multa 

-interdicão parcial ou total do estabelecimento. 

2. As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pelo 
Secretário Municipal de, ou por quem este delegar cormpetència, na forma do art. 14 da Lei 
Federal n 8.437, de 20 de agoslo de 1977. 

Art. 18-Este decreto entra em vigör na daia da sua pubicação revogando as disposições em 
contrário. 

PUBLIOUE-SE, REGISTRE SE E CUAPRA-SE 

Pedro do Resário (AAi, 24 de janeiv de 2022. 

DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 24 de janeiro de 2022. 

reno Tindade ieireles 

Chefe de Gabinete 

pena advertència, apreensão e/ou interdiçáo do praduto, suspensão de venda e/ou fadricação do proáuto, 
tancëtarnerto do regstra do praduta e interdição parctat ou totaB da estabeteckmenta, cancetamenta de 
autorização para furcíonamento da ernpresa, cancelamento do alvard de licenciamento do estabelecimento e/ou 
nulta; 

Art.2 Sem arejuízo das sançöes de natureza cid au penal eaulyis, as infrações saritdrias ser~s 
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalldades de: 
19 A pena de mylta consiste no pagamenta das saguintes quaniaS; 
-nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dols mil reals) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reals); 
4-as infraçdes graves, de R$ 75.000.00 (setenta e elnco mid rezis) a RS 200.0000 f<tuzentos m 
reais); 
H-925 infrções eravéssimas. de R$ 20G.009,0 dzentos mt seais} a R$ i.550.D0D.H um mr�o e 
quinhentos.mil reais). 
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