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 DECRETO 07/2021   

                                                   São João do Paraíso - MA, 26 de janeiro de 2021.  

“Dispõe sobre regras de funcionamento de 

atividades econômicas, do serviço público 

no Município de São João do Paraiso/MA 

em razão da prevenção e combate a 

COVID-19, e dá outras providências.”  

  

   ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO  

JOÃO DO PARAÍSO/MA no uso das atribuições conferidas por Lei,  

  

          CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro 

do princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município de 

São João do Paraiso/MA, expedir Decretos para regulamentar, resguardar e 

promover o bem estar da coletividade;   

           CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 

03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID19), 

declarou estado de Emergência (Calamidade) em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN;   

            CONSIDERANDO o Decreto estadual n. 36.462, de 22 de janeiro de 2021, 

suspendendo as comemorações de Carnaval neste ano tanto em ambientes 

públicos quanto nos privados.            

            CONSIDERANDO a vida e a saúde como direitos fundamentais de primeira 

geração, e a preponderância dos mesmos na ponderação dos princípios 

constitucionais em face aos demais direitos constitucionalmente assegurados;   
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            CONSIDERANDO recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 

6.341, que autorizou Governadores e Prefeitos a adotarem medidas de restrições 

ao funcionamento de comércios e ao direito de locomoção;   

                         

            CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município 

de São João do Paraíso- MA as regras, procedimentos e medidas de 

funcionamento das atividades econômicas, religiosas e públicas diante da 

epidemia enfrentada;  

DECRETA:  

Art. 1º. Fica mantida a prática do distanciamento social, como forma de evitar a 

transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar o achatamento da curva de 

proliferação do vírus no Município de São João do Paraiso/MA.   

Art. 2º. Fica recomendado a permanência em isolamento social (em casa):  

I - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;   

II - crianças (0 a 12 anos);   

III - imunossuprimidos independentemente da idade;  

IV - portadores de doenças crônicas;  

V - gestantes e lactantes.   

Art. 3º. Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras industrializadas ou caseiras, 

para evitar a transmissão comunitária da COVID-19, em todo território municipal.  

Art. 4º. Fica autorizado em todo território municipal os seguintes horários:  

§ 1º. O horário de funcionamento do comercio e serviço essencial e não essencial) 

deverá iniciar às 07;00  (sete horas), podendo se estender até às 22;00  (vinte e duas    

horas), independentemente da autorização constante em alvará de funcionamento,  com 

exceção dos postos de gasolina que iniciarão das 06;00 horas as 21;00 horas  
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§2º. Bares distribuidoras de bebidas e congêneres terão seus horários de funcionamento 

das 07:00 (sete horas) as 22:00 (vinte e duas horas), sem eventos de entretenimento.  

§ 3º Os templos religiosos devem respeitar todas as medidas sanitárias, afim de evitar 

aglomerações de pessoas.  

§4º. Sendo que a Casa Lotérica e o Banco Bradesco deverão funcionar em horário 

normal, sendo, Banco Bradesco das 10:00 h às 14:00 h e Casa Lotérica das 08:00 h às 

17:00 h, para evitar aglomeração de pessoas devida a redução de horários ora existente;  

 §5º. As farmácias como serviço essencial terão seu horário normal de funcionamento, 

sem prejuízo a escala de plantão, já utilizada, de modo a possibilitar o fornecimento de 

remédio a toda população paraisense.  

 §6º  É  obrigatório e de responsabilidade das empresas e prestadoras de serviço:  

I - fornecer máscaras, ainda que de tecido, para todos os funcionários e exigir dos 

clientes o uso das mesmas, caberá a vigilância sanitária a fiscalizações em todos os 

comércios e estabelecimentos localizados no município.   

II - controlar a lotação e aglomeração a num máximo de 20 (vinte pessoas) em 

estabelecimentos não bancários. 

Art. 5º. Fica proibido reuniões em espaços públicos, e ainda a utilização de som 

automotivo, sob pena de condução coercitiva. 

Art. 6º Fica estabelecido que as instituições bancárias e lotéricas que poderão manter 

atendimento presencial de usuários, desde que observado  

a) lotação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros quadrados;  

b) marcação no solo ou uso de balizadores das filas com distanciamento de 02 (dois) 

metros entre as pessoas, dentro e fora do estabelecimento;   

c) manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpeza 

permanente.   
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Art. 7°: Fica determinado o cancelamento das festividades referentes ao 

CARNAVAL 2021, tanto em ambiente público como em ambiente privado, em 

virtude da pandemia COVID-19. 

Parágrafo único: haverá novas datas a seres estabelecidas para as festividades de 

acordo com os balanços sanitários estaduais e municipais. 

Art. 8º. Fica suspensa a emissão de licenças de eventos e festas por um período de 30 

dias a contar da data de publicação deste decreto ou revogação do mesmo 

Art. 9º. A fiscalização do cumprimento das recomendações contempladas neste decreto 

fica sobre responsabilidade secretaria municipal de saúde (vigilância sanitária) e da  

Policia Militar . 

Art. 10°. Em caso de descumprimento dos artigos anteriores serão penalizados  

com expedição da multa e inscrição na dívida ativa e no Serasa, tendo o 

responsável acionado judicialmente por crime de desobediência , artigo 330 do 

Código Penal e crime contra a paz pública artigo  286 do mesmo diploma, 

condução coercitiva, e lacre do comercio compulsoriamente  .   

 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo produzir seus efeitos 

à partir de 27 de Janeiro de 2021. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.  

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2021.  

   

 


