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DECRETO MUNICIPAL nº 04 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS 

NO MUNICÍPIO DE ESTREITO -MA, A PARTIR DO DIA 01 DE 

FEVEREIRO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, BEM COMO 

IMPÕE MEDIDAS RESTRITIVAS E DETERMINA AÇÕES 

PREVENTIVAS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DA COVID-19 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, no uso de suas atribuições legais, e no que 

lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do município. 

Considerando a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19 e do 

perfil da população atingida, visando a adoção de medidas proporcionais ao objetivo de 

prevenção; 

Considerando as informações dadas pelos profissionais de saúde e por diversos órgãos e 

hospitais da região.  

Considerando a capacidade de atendimento hospitalar instalada no Município de Estreito -

MA, para as pessoas acometida do COVID-19. 

Considerando que a economia local é composta predominantemente pelo comércio de 

bens e serviços, com relevante importância na geração de empregos e sustento para 

população local; 

Considerando a necessidade de regularização do horário de funcionamento das atividades 

essências e não essências no Município de Estreito - MA, possibilitando uma reabertura 

gradual e controlada das atividades comerciais; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode 

condicionar e restringir o exercício de liberdade individuais e o uso, gozo e disposições 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 doenças e 

de outros agravos. 

 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica adotadas em nível Municipal medidas restritivas no comercio local, 

resguardadas as singularidades das medidas restritivas impostas, ou as que venham a ser, 

pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado Maranhão. 
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Art. 2º. Fica estabelecido horário de funcionamento das 06:00hs às 18:00hs de segunda a 

sábados, sendo ainda permitido a tolerância de até 02 (duas) horas após o horário 

permitido, para fins de facilitar o encerramento das atividades, para as seguintes atividades:  

I - Lojas de tecidos, confecções, calçados e aviamentos; 

II – Loja de materiais de construção, depósitos de cimentos e madeiras e demais atividades 

econômicas ligadas a construção civil; 

III- Lojas agropecuárias, pet shop e vendedores ambulantes da cidade; 

IV - Lojas de moveis, eletrodomésticos e congêneres; 

V - Auto peças, acessórios, oficinas mecânicas de carro, moto e bicicletas; 

VI – Óticas; 

VII – Escritórios de Advocacia e Contabilidade; 

VIII – Distribuidora de Bebidas. 

IX - Clinicas médicas, odontológicas, laboratórios e congêneres; 

X - Lava jato e distribuidora de gás; 

XI - Salões de beleza, barbearias, clinicas de estéticas e similares. 

§ 1º Os estabelecimentos destinados à venda de peças de vestuário, caso permitam a prova 

e a troca de roupas e similares, bem como as lojas de bijuterias, acessórios, óticas e 

similares deverão adotar medidas para que a mercadoria seja higienizada antes de ser 

fornecida a outros clientes. 

§ 2º Fica determinado que durante o período de pandemia os estabelecimentos comerciais 

em geral não poderão em hipótese alguma se utilizarem de calçadas, passeios públicos ou 

outros logradouros públicos como extensão física do estabelecimento. 

 

§ 3º As oficinas mecânicas poderão funcionar em horários extraordinários quando em 

atendimento a veículos de órgãos oficiais.  

§ 4º As atividades comerciais que não funcionam aos sábados em razão da crença religiosa 

poderão funcionar aos domingos até as 12:00hrs. 
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§ 5º Pet shop, clinicas médicas, odontológicas, laboratórios e congêneres, salões de beleza, 

barbearias, clinicas de estéticas e similares, funcionarão com atendimento limitado à 70% 

(setenta por cento) de sua capacidade normal. 

Art. 3º. Poderão funcionar no horário que funcionavam antes das medidas de isolamento e 

distanciamento para prevenção e combate ao COVID-19, as seguintes atividades 

econômicas: 

I - Supermercados, mercearias, açougue, quitandas, padarias e congêneres; 

II – Postos de combustíveis e locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros; 

III – Farmácias; 

IV – Academias de ginastica;  

V – Provedores de internet e segurança monitorada. 

§ 1º Os supermercados, mercearias, açougue, quitandas, padarias e congêneres, deverão 

limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não ultrapasse a metade de sua 

habitual capacidade física; 

§ 2º As academias só poderão funcionarem com a limitação de 70% (setenta por cento) de 

sua capacidade normal de atendimento, incluindo os profissionais, com a destinação de 

intervalo de 30 minutos para a higienização dos aparelhos e equipamentos, bem como com 

a adoção de todas as medidas sanitárias. 

§ 3º São considerados para fins deste decreto como locais de apoio para o trabalho dos 

caminhoneiros, os restaurantes, parada de descanso, borracharias e congêneres que sejam 

localizadas as margens das BRs e Rodovias, os quais deverão observar as medidas higiene 

e segurança, bem como manter a distância mínima de 2 (dois) metros entre clientes e 

mesas existentes no estabelecimento. 

§ 4º Restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, barraquinhas de cachorro quente, 

espetinho e similares, estão autorizados a funcionarem até as 00h00minutos de segunda às 

sextas-feiras, podendo aos sábados funcionarem até as 02h00 hs do domingo, respeitado o 

distanciamento de mesas, cadeiras e clientes, com a utilização obrigatória de máscara e 

álcool gel, devendo ser adotadas todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas 

autoridades de saúde. 

§ 5º Os estabelecimentos comerciais que funcionarem em espaço fechado deverão 

respeitarem o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da capacidade normal de 

atendimento, desde que não ultrapasse a quantidade total de 120 pessoas. 
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§ 6º Serviços funerários deverão obedecer ao horário de funcionamento normal e seguir as 

recomendações da ANVISA quanto aos procedimentos fúnebres. 

§ 7º Fica permitida a abertura de igrejas e templos religiosos de qualquer culto para 

celebração de missas e cultos, com distanciamento de no mínimo 02 metros entre os fieis, 

limitação da capacidade em no máximo 70% (setenta por cento) de sua capacidade normal, 

com uso de mascaras para todos os presentes e disponibilização de produtos de assepsia 

nas entradas. 

§ 8° Todas as atividades comerciais que possuírem mais de 04 (quatro) caixas, deverão 

providenciar o controle nas entradas com a medição da temperatura dos clientes.    

§ 9º -Os campos de futebol particulares poderão funcionar, desde que observem todos os 
protocolos de segurança fixados pelas autoridades sanitárias; 

§ 11º As atividades econômicas não elencadas em nenhum dos artigos anteriores deverão 

funcionar no horário estabelecido no artigo 3º do presente Decreto. 

Art. 4º Para preservar a saúde da população local, os estabelecimentos que se mantiverem 

abertos, deverão obrigatoriamente e rigorosamente adotar todas as medidas de higiene, no 

que couber, e seguir as seguintes diretrizes: 

I – Sempre que a natureza da atividade permitir, deverá ser assegurada a distância mínima 

de 02 (dois) metros entre o funcionário do estabelecimento e o cliente, bem como para os 

estabelecimentos nos quais o atendimento aos clientes se dê de forma simultânea ou 

conjunta, deve ser assegurada a distância mínima também de 2 (dois) metros entre cada 

cliente. 

II – As empresas deverão adotar escala de revezamento de funcionários e/ou alterações de 

jornada de trabalho, com vistas a diminuir o risco de exposição do trabalhador ao corona 

vírus.    

III – O uso obrigatório de mascaras para Clientes e Funcionários; sendo proibida a entrada 

de clientes sem mascaras, ficando ainda facultado ao Estabelecimento fornecer mascara 

aos clientes.   

IV – Sempre que possível, deve ser adotado preferencialmente o trabalho remoto ou home 

office para serviços administrativos. 

V – As ações de higienização de superfícies devem ser intensificadas, bem como, deverão 

ser disponibilizados, em local acessível e sinalizado, álcool em gel, água e sabão e 

adotadas outras medidas de assepsia eficazes contra a proliferação do Corona vírus (SARS 

– CoV – 2). 

VI- A Higienização nos balcões, corrimãos, maçanetas, mesas, assentos individuais e   

coletivos deverão ser feita a cada 02(duas) horas.   
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VII – Os funcionários que pertençam a grupos de maior risco, assim compreendidos os 

idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas 

submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque diminuição da 

imunidade e demais imunossuprimidos, devem, necessariamente, ser dispensados de suas 

atividades presenciais, mediante apresentação de laudo  e atestado médico que comprovem 

a patologia quando necessário,  com vistas a reduzir sua exposição ao vírus, sem qualquer 

tipo de punição, suspensão de salário ou demissão. 

VIII – Funcionários que tenham tido contato com pessoa portadora de COVID-19, bem como 

aqueles que apresentarem sintomas do mesmo, devem ser afastados por 14 (quatorze) dias 

sem qualquer tipo de punição, suspensão de salário ou demissão, mediante 

atestado/prontuário/laudo.  

IX – As dispensas de que trata no inciso VII deste Artigo não impedem a adoção do regime 

de trabalho remoto. 

X – O cumprimento das regras constantes dos incisos anteriores não exime o 

estabelecimento da adoção de medidas para controle de acesso de clientes a fim de que 

sejam evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do estabelecimento. 

XI – É dever do estabelecimento organizar filas, quando houver, inclusive com a marcação 

no solo ou adoção de balizadores, evitando aglomeração nos caixas. 

XII – Organizar o acesso de entrada dos estabelecimentos, com vistas a evitar aglomeração 

de pessoas. 

XIII - Sempre que possível, manter o ambiente bem ventilado e/ou arejado, promovendo a 

circulação do ar por meio de ventilador mecânico ou outro mecanismo equivalente, evitando 

a acumulação de cotículas no ar; 

XIV – Os estabelecimentos devem desenvolver comunicação clara com seus respectivos 

clientes, funcionários e colaboradores acerca das medidas sanitárias para o retorno das 

atividades, bem como instrui-los quanto à utilização, higiene e descarte das mascaras de 

proteção.   

XV – Promover nas grandes superfícies do estabelecimento, tais como chão, banheiros, 

pias, refrigeradores, equipamento de ar condicionado, entre outros, limpeza esterilizada com 

desinfetante contendo cloro ativo e/ou solução de hipoclorito 1%, no mínimo a cada 02 

(duas) horas, exceto o equipamento de ar condicionado que deverá se higienizado uma vez 

ao dia.  

§ 1º Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior aplicam-se, inclusive, aos 

centros de tele atendimento dos serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais 

clinicas e demais serviços de saúde.      
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§ 2º Os Leilões poderão funcionar apenas com 70% (setenta por cento) de sua capacidade 

normal, dando preferência a presença de compradores, vendedores e colaboradores 

necessários para realização de suas atividades, devendo serem as medidas de prevenção 

constante neste Decreto. 

§ 3º - Os bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários funcionarão em todo 
município, desde que observem todos os protocolos de segurança fixados pelas autoridades 
sanitárias, abrangendo concomitantemente: 

a) Distância de segurança entre as pessoas; 
b) Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários e clientes, podendo 

ser máscaras laváveis ou descartáveis; 
c) Higienização frequente das superfícies; 
d) Disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel e/ou água e sabão. 
e) Cabe às instituições bancarias o controle de acesso de clientes a fim de que sejam 

evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do estabelecimento. 
f) É dever da instituição organizar filas, quando houver, inclusive com a marcação no 

solo ou adoção de balizadores. 
g) È obrigatório a disponibilização de tendas, bancos e cadeias para os clientes em 

atendimento, bem como colaboradores para fiscalizarem e organizarem as filas e 
senhas; 
 

§ 4º Os Hotéis e pousadas, e demais estabelecimento de hospedagem poderão receber 

novos hóspedes, porém deverão se adequar aos seguintes termos:    

a)      Somente poderão ser recebidos os pretensos hóspedes que não apresentarem os 

sintomas da COVID-19; 

b) As roupas de cama deverão ser trocadas e lavadas diariamente e os quatros limpos 

e higienizados duas vezes por dia. 

§ 5º Os prestadores de serviços de transporte de passageiros deverão fazer uso de 

mascaras, bem como exigir o uso pelos seus usuários, sem prejuízos das demais medidas 

sanitárias descritas neste Decreto.    

§ 6º - Fica proibidas as festas e eventos em locais públicos ou particulares com quantidade 

superior a 120 (cento e vinte) pessoas. 

§ 7º Em Bares, Restaurantes e Eventos será permitido a utilização de música ao vivo entre o 

o horário permitido, desde que não estimulem à dança ou outros movimentos. 

Art. 5º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto e a não adoção 

das medidas de higiene, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de 

infrações administrativas, previstas conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX, XXXI do 

art. 10º da Lei Federal nº. 6.437 de 20 de Agosto de 1977, sem prejuízo das ações cíveis e 

penais, sujeitando os infratores na prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal.  
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§ 1º O descumprimento das regras dispostas neste Decreto, enseja aplicação das sanções 

administrativas abaixo especificadas prevista na Lei Federal 6.437 de 20 de Agosto de 1977. 

I- Advertência  

II- Multa  

III- Interdição parcial ou total do estabelecimento 

§ 2º O valor da multa será de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e em caso de reincidência será de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo revestido todo o valor arrecadado em ações de 

prevenção e combate ao novo corona vírus (COVID-19). 

§ 3º Em caso de interdição do estabelecimento, para a reabertura será necessária a 

formalização de termo de ajuste de conduta entre o Município, Ministério Público Estadual e 

o Infrator. 

§ 4º Se o descumprimento de que trata o caput do artigo anterior ensejar ônus financeiro ao 

Sistema de Saúde Municipal, a Secretária de Saúde encaminhará o fato à ciência da 

Procuradoria Geral do Município, para a adoção das medidas de reparação de danos 

materiais em face do agente infrator. 

§ 5º O descumprimento dos dispositivos previsto neste Decreto ensejará, além da aplicação 

das sanções administrativas, o encaminhamento ao Ministério Público Estadual e ao 

Ministério Público do Trabalho a fim de que estes possam postular as responsabilizações 

penais, civis e trabalhistas eventualmente cabíveis. 

Art. 7º Fica proibido neste Município à circulação de pessoas em ambientes públicos e 

privados sem o uso de mascará.  

§ 1º Os descumprimentos das medidas estabelecidas no presente artigo acarretará em 

multa de R$ 100,00 (cem) reais, em caso de reincidência a multa será o dobro da anterior.  

§ 2º Em caso de recusa do uso correto da máscara, deverá ser acionado a equipe de 

fiscalização, que adotará os procedimentos legais necessários destinados à aplicação do 

art. 268 do Código Penal. 

Art. 8º Fica proibida, neste município, a circulação de pessoas em qualquer horário, com 

síndrome gripais, com febre, falta de ar, tosse, dor no corpo ou qualquer outro sintoma da 

COVID-19, somente é permitida no deslocamento para estabelecimento de saúde. 

Art. 9º - As determinações impostas pelo presente Decreto poderão ser revistas a qualquer 

tempo, considerando os registros de infecção por COVID-19 em âmbito municipal ou 

regional, bem como de acordo com as orientações dos profissionais de saúde. 

Parágrafo único. As revisões poderão ser no sentido de menor rigor ou eliminação das 

restrições, ou de maior rigor, podendo chegar até o bloqueio total.  
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Art. 10º - Para a fiscalização e cumprimento das medidas determinadas neste Decreto será 

utilizado o auxílio da Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Guarda Municipal, Agente de 

Transito, Corpo de Bombeiros, Procon, Policia Militar, Policia Civil e Marinha.  

Art. 11º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura 

Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei orgânica do 

município e/ou no Diário dos Municípios da FAMEM – MA (Federação dos Municípios do 

Estado do Maranhão), revogando-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, AOS 01 dias do mês de Fevereiro 

de dois mil vinte e um (2021). 

 

 

 

 

 


