
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
ESTADO DO MARANHÃO 

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA. 

DECRETO Nº. 22, DE 02 DE JUNHO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÄO DE 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS & 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS NO 

MUNICÍPIO PARA CONTENÇÃO DO 

NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).  

 

VALDINE DE CASTRO CUNHA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, além do art. 23, II, e 30, I e II, da Constituição Federal, 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 o disposto no artigo 4, inciso II do DECRETO ESTADUAL NO 

36.203, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 que fixa medidas sanitárias gerais, de 

observância obrigatória, em todas as Regiões de Planejamento do Estado do Maranhão, 

por todas as atividades autorizadas a funcionar, vedada qualquer aglomeração de pessoas 

em local público ou privado, em face da realização de eventos, encontros, reuniões e 

similares; 

CONSIDERANDO os crescentes números de casos de infecção por COVID-19 e do 

perfil da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de 

prevenção; 
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CONSIDERANDO os Boletins Epidemiológicos exarados pelo Município de Serrano do 

Maranhão e comunas circunvizinhas (Cururupu, Bacuri e Apicum-Açu) que denotam a 

necessidade da adoção de diferentes políticas restritivas de acordo com os vários níveis de 

risco; 

CONSIDERANDO que atualmente existem 07 (sete) pacientes internados na Santa Casa 

de Misericórdia em Cururupu/MA por COVID-19, nenhum recebeu a vacina e todos estão 

em faixa etária abaixo de 60 anos e à existência de 16 leitos com disposição de oxigênio, 

sem medidas de restrição e busca ativa de pacientes infectados, há uma possibilidade da 

Santa Casa de Misericórdia em Cururupu/MA não atender à demanda regional;  

CONSIDERANDO a necessidade de ações conjuntas dos órgãos públicos que devem 

atuar em constante parceria e, baseando-se em estudos e pareceres técnicos, formulando e 

efetuando a promoção de políticas públicas positivas, bem como as restritivas, para o 

efetivo combate a pandemia & reunião realizada em 28 de maio de 2021 na qual 

representantes do Ministério Público do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Polícia 

Militar do Estado do Maranhão, Município de Serrano do Maranhão, Cururupu, 

Bacuri, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Porto Rico e Santa Casa de 

Misericórdia de Cururupu, anuíram a efetiva necessidade de medidas 

proporcionais ao atual cenário.  

 

DECRETA 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º Este Decreto, em virtude do elevado número de casos de contaminação pela 

COVID19, suspende a autorização para realização de eventos e reuniões em geral, aulas 

presenciais em instituições de ensino e dispõe sobre o funcionamento de atividades 
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comerciais, sobre o funcionamento do Poder Executivo Municipal, e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO II  

DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E REUNIÕES 

 

Art. 2º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade a partir de 02 de junho de 2021 fica 

suspensa em todo o Município de Serrano do Maranhão/MA a autorização para realização 

de evento em local fechado ou aberto, que implique em aglomeração de pessoas, 

independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, 

tipo e modalidade do evento, inclusive festas, congressos, seminários, plenárias, 

independentemente do número de pessoas que reúna; 

§ 1º Cultos, Missas e demais celebrações religiosas só poderão ser realizadas em obediência 

ao limite de 50% de lotação do ambiente físico. 

§ 2º Academias de ginásticas, salões de beleza só poderão ser realizadas em obediência ao 

limite de 50% de lotação do ambiente físico. 

§ 3º A suspensão a que se refere o caput vigorará de 02 a 17 de junho de 2021. 

 

CAPITULO III 

DAS ATIVIDADES COMERCIAIS 

Art. 3° - Ficam suspensos também no âmbito do Município de Serrano do 

Maranhão/MA, pelo prazo de 15 dias, a contar a partir desta data, o funcionamento 

dos bares (exceto para delivery ou venda para consumo fora do local), clubes, 

festas, recepção, buffet, casas de espetáculo e similares.  
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Art. 4º As demais atividades comerciais cujo funcionamento fica permitido, poderão iniciar 

seu funcionamento a partir das 7h da manhã, devendo encerrá-lo até às 21h 

(segunda/sábado), e aos domingos as atividades deverão se encerrar às 12h, no período de 

02 de junho a 17 de junho de 2021, devendo obedecer às medidas sanitárias universais, a 

saber: 

I. Uso obrigatório de máscaras;  

II. Disponibilidade de álcool 70% para higienização das mãos;  

III. Aumento da limpeza nos ambientes de alta trafegabilidade de pessoas;  

IV. Aferição de temperatura dos clientes;  

V. Manter circulação de ar nos ambientes; 

  

CAPÍTULO IV 

DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

Art. 5º Fica determinada a suspensão, de 02 e 17 de junho de 2021, das aulas presenciais, 

atendimento e funcionamento das redes estadual, municipal e privada, bem como das de 

educação complementar e similar localizadas no Município de Serrano do Maranhão (MA). 

 

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

 

Art. 6º Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar a prática das infrações administrativas previstas, conforme o 
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caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n o 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal. 

§ 1º 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 no 6.437, de 20 de agosto de 1977:  

I. Advertência;  

II. Multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

considerada a gravidade das infrações e a capacidade econômica do infrator, nos termos da 

Lei Federal n 06.437, de 20 de agosto de 1977;  

III. Interdição parcial ou total do estabelecimento.  

§ 2º As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pelo 

Secretário de Municipal da Saúde, ou por quem este delegar competência, na forma do art. 

14 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º. Fica estabelecido o uso massivo de máscaras de proteção por toda e qualquer 

pessoa em circulação na zona urbana e rural do Município de Serrano do Maranhão (MA) 

para evitar a transmissão comunitária da COVID-19.  

Art. 8º. Com vistas a assegurar o distanciamento social e contenção da COVID-1 9, a 

Guarda Municipal promoverá operações com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de 

máscara e o cumprimento das medidas dispostas neste Decreto. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência das 00:00h 

(zero hora) do dia 02 de junho de 2021 até às 23h:59min do dia 17 de junho de 2021.  

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
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GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRANO DO 

MARANHÃO DO MARANHÃO, 02 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

VALDINE DE CASTRO CUNHA 

Prefeita do Município de Serrano do Maranhão 
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