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DECRETO Nº 012/2020, de 05 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre regras de funcionamento de atividades 

econômicas e do serviço público no Município de Lago 

Verde em razão da prevenção e combate ao COVID-19 e 

dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO; 

 

CONSIDERANDO que por meio da Portaria n. 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da 

Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia do novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto 

de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a adoção 

de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

 

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que 

prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública do presente surto de COVID- 19; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão e o Município de Lago Verde já elaboraram o 

Plano de Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença em âmbito estadual e, especificamente, municipal; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos entes federativos, garantido medidas 

políticas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

acessos universais e igualitários às ações e serviços para sua proteção e recuperação, na forma do 

artigo 196 da constituição da república; 
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CONSIDERANDO que em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e 

restringir o exercício de liberdades individuais, 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 que em razão da edição do Decreto Estadual n. 35.784, de 03 de maio de 2020, 

especificamente no que diz respeito às novas medidas que deverão ser adotadas pelo Estado do 

Maranhão e da manutenção das regras de funcionamento das atividades econômicas do Decreto 

Estadual n. 35.746, de 20 de abril de 2020; 

 

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

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

prevenção; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de decretação de medidas excepcionais para controle da 

pandemia de Coronavírus, conforme o artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020;  

 

CONSIDERANDO que o mês de maio de 2020 registrou o primeiro caso confirmado de COVID-

19 no Município de Lago Verde e que até data de 04 de junho de 2020 houve mais de 174 (cento e 

setenta e quatro) casos confirmados, o que representa um surto a nível municipal; 

 

CONSIDERANDO a Notificação expedida pela Prefeitura Municipal aos comerciantes locais, na 

qual os deixaram Advertidos para o fiel cumprimento das medidas impostas no Decreto Municipal 

nº 11, de 16 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 204, de 26 de setembro de 1997, estabelece no art. 78 e 

seguintes à Administração Pública Municipal, no exercício do seu poder de polícia, a possibilidade 

de regular a pratica do ato ou abstenção do fato em razão do interesse público concernente a 

segurança, a higiene, a saúde, a ordem e outras disposições, às pessoas físicas e jurídicas, sendo 

possível, em caso de descumprimento das disposições legais, a interdição do estabelecimento 

comercial;  
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6.437/1977, referente à legislação sanitária, na qual 

estabelece sanções como advertência, multa, interdição e cancelamento de alvará de funcionamento 

de estabelecimento; 

 

CONSIDERANDO que o Código Penal estabelece como crimes desobedecer à ordem legal de 

servidor público (art. 3301), bem como expor a vida e a saúde de outrem a perigo (artigos 131 e 

1322), dar causa a epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos (art. 2673) e descumprir 

medida sanitária (art. 2684), com penas que podem chegar a até 15 anos de prisão; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de Lago Verde, 

as regras, procedimentos e medidas de funcionamento das atividades econômicas diante da 

epidemia enfrentada e do surto de casos confirmados no último mês de maio de 2020; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 As medidas restritivas e excepcionais contidas nesse Decreto dar-se-ão em virtude do 

aumento do número de casos testados positivos para COVID-19 no mês de maio de 2020, bem 

como os casos suspeitos e aguardando resultado de exame. 

 

Art. 2 Fica proibida a abertura para atendimento ao público, em caráter excepcional e temporário, 

dos estabelecimentos comerciais situados no Município de Lago Verde - MA, a partir do dia 08 de 

junho de 2020 até 18 de junho de 2020, excetuando-se aqueles considerados de caráter essencial e 

que serão listados neste Decreto. 

 

Parágrafo único. Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no caput todo 

e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços, tais como 

                                            
1 Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa 
2 Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o 

contágio: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o 

fato não constitui crime mais grave. 
3 Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos: Pena - reclusão, de dez a quinze anos. § 1º 

- Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. § 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, 

ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. 
4 Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 

contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o 

agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro 
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lojas, centros comerciais, dentre outros, que impliquem atendimento ao público, mas não só os com 

grande fluxo de pessoas. 

 

Art. 3 As Farmácias e Funerárias são consideradas serviços essenciais e poderão funcionar em seu 

horário normal de atendimento, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela 

Organização Mundial de Saúde e fornecer álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 4 Os comércios que vendem produtos alimentícios e de higiene pessoal (minimercados, 

mercearias, e derivados) e as frutarias deverão fechar o atendimento presencial ao público, podendo, 

entretanto, funcionar na modalidade de Delivery, ou pelo sistema Drive- Thru, que é a retirada dos 

produtos no balcão mediante ao prévio pedido feito por meio de ligação telefônica ou pelo 

aplicativo de comunicação social Whatsapp, ou qualquer outro meio de comunicação social, 

evitando, assim, a formação de filas e aglomerações, mesmo que externas. 

 

Art. 5º Os ambulantes que vendem peixes não poderão continuar com a venda presencial, contudo, 

caso queiram, poderão fornecer a mercadoria na modalidade de Delivery.  

 

Art. 6 As padarias, como não costumam ter aglomerações, poderão funcionar no horário das 6h da 

manhã às 18h, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela Organização Mundial de 

Saúde e fornecer álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 7 Os açougues, como não costumam ter aglomerações, poderão funcionar das 5h da manhã às 

12h da tarde, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela Organização Mundial de 

Saúde e fornecer álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 8 Os comércios de produtos agropecuários deverão permanecer fechados para o atendimento 

presencial ao público, porém, poderão funcionar mediante modalidade de Delivery, ou pelo sistema 

Drive- Thru, que é a retirada dos produtos no balcão mediante ao prévio pedido feito por meio de 

ligação telefônica ou pelo aplicativo de comunicação social Whatsapp, ou qualquer outro meio de 

comunicação social, evitando a formação de filas e aglomerações, mesmo que externas. 
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Art. 9 Os comércios de construção civil e derivados deverão permanecer fechados para o 

atendimento presencial ao público, porém, poderão funcionar mediante modalidade de Delivery, ou 

pelo sistema Drive- Thru, que é a retirada dos produtos no balcão mediante ao prévio pedido, feito 

por meio de ligação telefônica ou pelo aplicativo de comunicação social Whatsapp, ou qualquer 

outro meio de comunicação social, evitando a formação de filas e aglomerações, mesmo que 

externas. 

 

Art. 10 Os restaurantes e lanchonetes deverão permanecer fechados para o atendimento presencial 

ao público, porém, poderão funcionar mediante modalidade de Delivery, ou pelo sistema Drive- Thru, 

que é a retirada dos produtos no balcão mediante ao prévio pedido, feito por meio de ligação 

telefônica ou pelo aplicativo de comunicação social Whatsapp, ou qualquer outro meio de 

comunicação social, evitando a formação de filas e aglomerações, mesmo que externas. 

 

Art. 11 Os provedores de serviço internet, como não costumam ter aglomerações, poderão 

funcionar das 8h da manhã às 12h da tarde, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela 

Organização Mundial de Saúde e fornecer álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Parágrafo único: Excepcionalmente, e se for necessário, os fornecedores de internet poderão 

atender às demandas de problemas de fornecimento do serviço, desde que feitas pelos consumidores 

por meio do aplicativo de comunicação social Whatsapp ou outro aplicativo de rede social, no 

período vespertino ou noturno, e desde que se responsabilizem em fornecer aos seus colaboradores 

equipamentos de EPI’s, máscaras e álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 12 As oficinas de motos e carros, como não costumam ter aglomerações, poderão funcionar 

das 8h da manhã às 17h da tarde, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela 

Organização Mundial de Saúde e fornecer aos seus colaboradores equipamentos de EPI’s, máscaras 

e álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 13 Os postos de combustíveis e derivados de petróleo, como não costumam ter aglomerações, 

poderão funcionar das 6h da manhã às 20h da noite, devendo respeitar as exigências sanitárias 

impostas pela Organização Mundial de Saúde e fornecer aos seus colaboradores equipamentos de 

EPI’s, máscaras e álcool em gel 70% à disposição no estabelecimento. 
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Art. 14 O Cartório Extrajudicial, o Correio, o Banco e a Lotérica poderão funcionar em seu horário 

normal de atendimento, devendo respeitar as exigências sanitárias impostas pela Organização 

Mundial de Saúde e fornecer aos seus colaboradores equipamentos de EPI’s, máscaras e álcool em 

gel 70% à disposição no estabelecimento. 

 

Art. 15 Os escritórios de Advocacia, considerados serviços essenciais pelo Decreto Estadual n. 

35.784, de 03 de maio de 2020, poderão funcionar desde que o atendimento seja feito por hora 

marcada com os clientes, evitando a aglomeração e obedecidas às disposições do Decreto e as 

determinações da Organização Mundial de Saúde e álcool em gel 70% à disposição no 

estabelecimento. 

 

Art. 16 As atividades e serviços elencados no art. 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º, poderão 

permanecer em atividade, desde que sejam cumpridos os requisitos que são de inteira 

responsabilidade das mesmas, que são: 

I - fornecer máscaras, ainda que de tecido, para todos os funcionários e álcool em gel 70% a 

contar da publicação desse Decreto;  

II - controlar a lotação e aglomeração; 

a) de 01 (uma) pessoa a cada 03 (três) metros quadrados do estabelecimento, considerando o 

número de funcionários e clientes;  

b) organizar filas com distanciamento de 02 (dois) metros entre as pessoas, por meio de 

marcação no solo ou uso de balizadores, interna e externamente, se necessário;  

c) controlar o acesso de apenas 01 (um) representante por família;  

III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpezas permanentes;  

IV – adotar, sempre que possível, aplicativos para entregas a domicilio (delivery); 

V - priorização para trabalho remoto para atividades administrativas, quando possível;  

VI - Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores/empregados, e na 

hipótese de suspeita de gripe ou COVID-19, deve ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo 

de sua remuneração e informado o caso à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 17 Fica mantido o fechamento dos Bares para o atendimento presencial ao público, sendo 

autorizado somente a entrega de bebidas em domicílio (delivery) ou a retirada no balcão (drive-
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thru), observando todas as regras de higiene e etiqueta determinadas pela Organização Mundial da 

Saúde e pelo art.16 desde Decreto. 

 

Art. 18 As demais atividades comerciais e vendedores ambulantes em geral não elencados nos 

artigos anteriores e que não vendem alimentos ou gêneros alimentícios, deverão permanecer 

fechadas para o atendimento presencial ao público, sendo autorizado somente a entrega de produtos 

domicílio (delivery), observando todas as regras de higiene e etiqueta determinadas pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo art.16 desde Decreto. 

 

Art. 19 Fica proibida a permanência e a aglomeração de pessoas nos espaços públicos e de uso 

comum da população de Lago Verde, tais como praças, complexos esportivos, calçadão, entre 

outros, enquanto durar a pandemia causada pelo novo Coronavírus, visando evitar a rápida 

proliferação do contágio. 

 

Parágrafo único. A restrição a que se refere o caput aplica-se, também, aos locais privados de uso 

comum, tais como clubes sociais, campos de futebol, sede social de associações e sindicatos. 

 

Art. 20 Ficam proibidas as reuniões oriundas de Igrejas ou cultos de qualquer natureza para evitar 

aglomeração e proliferação do COVID-19. 

 

Art. 21 Fica determinado o sistema de tele-trabalho, a ser definido no âmbito de cada Secretaria 

Municipal, para os servidores públicos municipais. 

 

Art. 22 Fica proibida, por período excepcional e temporário, a prática de esportes e de qualquer 

atividade física no Município de Lago Verde. 

 

Art. 23 Ficam notificadas todas as clinicas laboratoriais que realizem os testes para COVID-19 à 

prestar informações diárias à Secretaria Municipal de Saúde do Município, devendo preencher e 

enviar o Formulário do Anexo I deste Edital, para que as informações sejam complementadas no 

Boletim Diário e devidamente integralizadas e enviada para a Secretaria de Estado da Saúde. 
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Art. 24 É obrigatório, em todo o Município de Lago Verde, o uso de máscaras de proteção, 

descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medida não farmacológica destinada a contribuir para a 

contenção e prevenção da COVID-19. 

 

§ 1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais públicos e em locais de uso coletivo, 

ainda que privados. 

§ 2º O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer conforme recomendação médica. 

§3º Compete à todos o dever de fiscalizar e denunciar as pessoas que transitarem nas ruas sem 

máscara. 

 

Art. 25 Fica determinada a instalação de barreiras nas entradas e saídas da sede do Município, que 

serão fiscalizadas pela Polícia Militar juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal, para o 

controle do fluxo de pessoas e veículos. 

 

§1º Fica proibida a entrada de carros e vans de lotação de passageiros na sede da cidade de Lago 

Verde-MA. 

§2º Fica determinado aos taxistas municipais a possibilidade de tráfego, desde que, transportem o 

mínimo de 1 (uma) pessoa por viagem, ou, se for o caso, fica permitido até 2 (duas) pessoas desde 

que sejam parentes e morem na mesma residência, devendo fornecer aos passageiros álcool em gel 

70%. 

§3º Fica determinado aos caminhões e demais carros de abastecimento do comercio municipal, a 

necessidade de apresentar Declaração contida no Anexo II deste Decreto para poder entrar na 

cidade e efetuar a entrega das mercadorias, sendo vedada a apresentação de cópia. 

§4º As restrições do caput não se aplicam ao tráfego de ambulâncias, viaturas policiais, corpo de 

bombeiros, transporte de valores, vigilância sanitária, serviço funerário, serviços de Delivery 

emissoras de rádio e TV. 

 

Art. 26 Fica determinado que a fiscalização do cumprimento das medidas impostas por este 

Decreto será desempenhada pela Polícia Militar, pela Vigilância Sanitária, pelos servidores públicos 

municipal e por toda a população lagoverdense. 
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§1º. Verificado pelos servidores públicos municipais e demais cidadãos lagoverdenses o 

descumprimento das medidas impostas por esse Decreto, deverão comunicar o fato para a Polícia 

Militar no fone (99) 98853-4011 e à Vigilância Sanitária pelo telefone do disque denúncia (99) 

98861-0726, para que sejam tomadas as providências pertinentes. 

 

Art. 27 Permanecem suspensas as aulas presenciais dos alunos da rede pública de ensino por tempo 

indeterminado, em virtude do pico da pandemia a nível municipal. 

 

Art. 28 Fica determinado toque de recolher nos dias 08 de junho de 2020 até 18 de junho de 2020, 

das 20h até as 05h da manhã do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo 

território do Município de Lago Verde, ficando terminantemente proibida a circulação de veículos, 

motos e de pessoas, salvo quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, 

comprovando-se a necessidade ou urgência. 

 

Parágrafo único: Poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas 

autoridades municipais, em decorrência do descumprimento do Art. 28 deste Decreto. 

 

Art. 29 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, a Vigilância Sanitária 

Municipal e a Secretaria Municipais de Saúde são competentes para autuar eventuais práticas de 

infrações administrativas previstas no ordenamento jurídico municipal, bem como no artigo 10 da 

Lei Federal n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, além de encaminhar as ocorrências ao Ministério 

Público e à Delegacia de Polícia para apuração dos crimes previstos nos artigos 131, 132, 267, 268 

e 330 do Código Penal; 

 

§1º. A cópia da autuação a ser encaminhada à Delegacia de Polícia e Ministério Público deverá ser 

acompanhada de rol de testemunhas do fato, fotos, vídeos e quaisquer outros elementos de provas 

que possam ser úteis para a apuração do fato e a identificação dos demais envolvidos. 

§2º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores, a reincidência no descumprimento 

injustificado das medidas de isolamento social e de restrição das atividades econômicas decretadas 

pelo Prefeito Municipal de Lago Verde acarretarão na cassação do alvará de funcionamento do 

estabelecimento e na aplicação das penalidades previstas na legislação que rege as posturas 

municipais. 
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Art. 30 Fica proibida a circulação sem necessidade de pessoas na Avenida Presidente Kennedy, 

salvo nos casos de premente necessidade de circulação, sendo dever da Polícia Militar, da 

Vigilância Sanitária e da população lagoverdense a fiscalização, sob pena das medidas estabelecidas 

no art. 29 e parágrafos deste Decreto. 

 

Art. 31 As determinações desse Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, tornando-se mais 

flexíveis ou até mesmo mais rígidas de acordo com a realidade municipal e as recomendações do 

Governo do Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde.  

 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor no dia 08 de junho de 2020 até às 00:00 do dia 18 de junho de 

2020, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE JUNHO DE 2020. 

 

_________________________________________________________ 

FRANCISCO CLIDENOR FERREIRA DO NASCIMENTO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registre-se e Publique-se 
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ANEXO I – DECRETO 012/2020. 
 
 
 

Nº NOME 
PACIENTE 

DATA 
NASCIMENTO 

NOME 

DA 
MÃE 

ENDEREÇO INICIO DOS 
SINTOMAS 

SINTOMAS 
APRESENTA

DOS 

CPF OU 

SUS 

TIPO DE 
EXAME 

DATA DA 
COLETA 

RESULTADO 

01           

02           

03           

 
TELEFONE PACIENTE: ________________________ 
 
DATA INFORMADA:  _____/_____/____  HORA INFORMADA:      
 
LABORATÓRIO INFORMADO: __________  

 

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA: ______________________ _________________ 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LABORATÓRIO: ___________ _________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA NO COMÉRCIO 

LOCAL – AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA 

 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA NO COMÉRIO LOCAL – 

AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA 

 

 

A (nome da empresa ou fornecedor), com sede em (Cidade/UF), na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ/ME ou CPF sob o nº (número do CNPJ ou 

CPF), por seu representante legal que esta subscreve, vem pela presente DECLARAR o 

que segue: 

 

A (Nome da Empresa ou fornecedor) é uma empresa dedicada à operação 

de (descrever atividades da empresa), conforme CNAE, CNPJ ou CPF em anexo.  

 

De acordo com o Decreto Municipal nº 012/2020, de 05 de junho de 2020, as 

entregas de mercadorias aos comerciantes locais pela (Nome da Empresa ou 

fornecedor) serão permitidas, desde que apenas efetuem a entrega da mercadoria e 

depois retornem ao local do qual saíram. 

 

O (A) Sr (a). (Nome do colaborador), portador (a) do RG nº (número do 

RG), inscrito (a) no CPF/MF sob o nº (Número do CPF), residente e domiciliado em 

(endereço do colaborador), é empregado ou colaborador da (Nome da empresa ou 

fornecedor), ocupando a posição de (cargo do colaborador).  

 

Em razão das atividades desenvolvidas pelo empregado (ou prestador de 

serviço), ao mesmo é necessário deslocar-se entre sua residência e o estabelecimento da 

empresa (ou tomador de serviço) visto que a proibição do transito do empregado causará 

interrupção das atividades de serviços essenciais.  

 

O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência quanto à 

responsabilidade criminal em caso de falsidade.  

 

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.  

 

 Lago Verde (MA), xx de junho de 2020. 

 
  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

NOME DA EMPRESA 
(informar telefone para verificação das informações por parte das autoridades municipais 

 


