
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 050 DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Altera o Decreto n° 39 de 15 de abril de 2020 
e Decreto n° 42 de 20 de abril de 2020, que 
dispõe sobre o funcionamento de atividades 
econômicas organizadas e afins, em período 
de enfrentamento à pandemia do COVID-19 e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, FRANCISCO 
DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
em especial, no art 51, V, VII, XXVII e XXIX, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados 
pela Organização Mundial da Saúde-OMS; e, assim, tendo sido reconhecida 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, pela Portaria n° 188/2020, 
expedida pelo Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO o teor dos documentos técnicos expedidos, sobretudo, pelos 
órgãos locais sanitários e de saúde, as recomendações do Ministério Público, e as 
informações vindas de instituições da sociedade civil;

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública, em exercício de poder de 
polícia, a conformação do direito de particulares com a supremacia do interesse 
público -  conforme Lei ordinária municipal n° 850/1997 (Código de Postura) -, 
volvendo-se ao caráter coletivo, ao bem-estar social da comunidade e a incolumidade 
desta;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal aduz ser “competente o Município 
para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comerciai' (Súmula 
Vinculante n° 38);

CONSIDERANDO aquilo contido, sobretudo, nos Decretos n° 35.685/2020, n° 35.714, 
n° 35.745, n° 35.746 e, notadamente, o permissivo contido no § 2o, do art. 1o, do 
Decreto n° 35.677/2020, todos expedidos pelo Executivo Estadual;

DECRETA:
Art.1° O art. 1o do Decreto n° 39, de 15 de março de 2020 passa a vigorar com 

a seguinte redação;

“Art. I o Ficam alterados, pois prorrogados até o dia 09.05.2020, os 
prazos contidos no art. 2o, do Decreto n° 19/2020 e no inciso VI, do art. 
2o, do Decreto n° 23/2020, este, na sua redação dada pelo Decreto n° 
24/2020, pelo que, permanecem suspensas, e assim, proibidas, a 
realização das atividades ali descritas, em especial, daquelas atividades 
e serviços não essenciais, sendo vedada qualquer aglomeração de 
pessoas em local público ou privado.
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§ 1o Permanece vedada qualquer aglomeração de pessoas em local 
público ou privado, inclusive, para o fim de shows e festas, congressos, 
plenárias, torneios, jogos, cultos religiosos, apresentações teatrais, 
sessões de cinema e similares.

§2° (Revogado)

§3° Os cultos religiosos só poderão ser celebrados através de 
transmissões remotas na modalidade de “lives”, sendo vedadas 
quaisquer outras formas, devendo estar presencialmente no local, fonte 
da transmissão (de onde o sinal se origina), apenas o responsável pela 
celebração e a equipe de transmissão uon Une”, esta de modo a não 
formar aglomeração, excluído qualquer outro público.
§ 4o É proibido a realização, em espaços públicos ou privados, de 
qualquer evento, reunião, celebração, culto, apresentação, ou similar, 
na forma de “drive-in”, mesmo que em espaços abertos.

Art. 2o O art. 2o do Decreto n° 39, de 15 de março de 2020, terá o acréscimo do 
inciso XIV, o qual terá seguinte redação:

Art 2o (...)

§ 2o (...)
XV- comunicação social. ”

Art. 3o O caput do art. 4o do Decreto n° 39, de 15 de março de 2020, passa a 
ter a seguinte redação:

“A r t  4o A distribuição e comercialização de gêneros alimentícios por 
supermercados, mercados, feiras, padarias, panificadoras, quitandas e 
congêneres, até o dia 09.05.2020, somente poderá ser realizada, 
específica e exclusivamente, no horário compreendido entre 07:00h e 
às 19:00h."

Art. 4o O caput do art. 5o do Decreto n° 39, de 15 de março de 2020, passa a 
vigorar com a redação abaixo, mantido o conteúdo de seus parágrafos:

“Art. 5° Até o dia 09.05.2020, para o público externo, o horário de 
funcionamento:
I- das instituições financeiras, agências bancárias e correspondentes 
bancários, será das 08:00h às 14:00h, excluída desta restrição de 
horário a área destinadas aos caixas eletrônicos;

II- das lotéricas, em razão do aumento da demanda provocada pelo 
pagamento do auxílio emergencial vindo do Governo Federal, será das 
07:00h às 14:00h”.
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Art. 5o Torna-se obrigatório a todos os munícipes o uso de máscaras de 
proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medida não farmacológica 
destinada a contribuir para a profilaxia e contenção da infecção humana e da 
transmissão comunitária, sobretudo, do Covid-19.

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

§ 2o Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, adotar-se-ão 
medidas necessárias para produção, distribuição e entrega de máscaras de proteção, 
em especial, para população baixa renda e “moradores de rua”.

§ 3o Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
poderá articular-se com órgãos e entidades públicos, voluntários e instituições 
privadas, a exemplo de sujeitos empresários e entidades da sociedade civil.

Art 6o Fica instituída a obrigação dos hospitais públicos e privados, 
filantrópicos ou não, localizados no Município de Imperatriz, de fornecer informações 
diárias à Secretaria Municipal da Saúde necessárias à adoção de medidas para o 
enfrentamento da pandemia do Covid-19.

§ 1o As informações a que se refere o caput deste artigo devem conter, no 
mínimo, os seguintes dados atualizados:

a) número de leitos de UTI -  Unidades de Terapia Intensiva operacionais no 
hospital no dia da informação;

b) número de leitos de UTI -  Unidades de Terapia Intensiva ocupados no dia 
da informação.

§ 2o As informações devem ser prestadas diariamente até às 21:00h (vinte e 
uma horas) do dia de referência, por meio de mensagem a ser enviada para o 
endereço eletrônico gabinetsemus(õ)amail. com.

§ 3o A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por portaria do seu titular, 
determinar o envio de outras informações a serem fornecidas pelos hospitais, alterar o 
endereço eletrônico ou a forma de envio dos dados, se o caso, bem como 
regulamentar eventuais procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das 
obrigações contidas neste decreto.

Art 7° É vedada a entrada, não essencial, em locais públicos ou privados de 
uso coletivo, de crianças e pessoas inseridas no grupo de risco em relação ao Covid- 
19.

Art. 8o Fica autorizado aos órgãos de fiscalização a tomada das providências 
necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto, devendo, inicialmente, 
promover a orientação e recomendação sobre a indispensabilidade do uso das 
máscaras.

Art. 9o Caso não sejam acatadas as recomendações emitidas pelos órgãos de 
fiscalização, o infrator estará sujeito à aplicação das sanções previstas na legislação, 
inclusive, de natureza cível e penal -  dentre estas, aquelas previstas para os crimes 
elencados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, dispositivos estes que
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tratam, respectivamente, das infrações de medida sanitária preventiva e do crime de 
desobediência pelo que as condutas devem ser apuradas em procedimentos 
próprios conforme a legislação, cabendo aos agentes públicos municipais, sobretudo, 
quando houver prática, em tese, de crime, aparelhar os autos para remetê-los às 
autoridades competentes.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, podendo ser 
revisto, para as medidas necessárias, em decorrência de fatos supervenientes no 
âmbito deste ente.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IM 
2020, 199° ANO DA INDEPENDÊNCIA E 132° ANO

FRANCISCO DE ASSIS ANDR
Prefeito de Imperati

DE ABRIL DE
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SANTOS DE SALES
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PiirvXa) de ROBERTO ALVES DA SILVA. CLE1CHANE ALVES 0A

ONIA SAFIRA SANTOS OE SALES, qua passara a usar o nome da 
!OS !)E SA.ES DA SILVA sottetrofa). BRASILEIRA natural de 
!N06NTE{aj. ressente e oomiòliado(a) em RUA CATUUO DA 
■C JARDIM PLANALTO II. CPF de numero 607.155.013-05. Nasodo 
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IMA DE SALES. ANTONIA MARCIA OUVEíRA DOS SANTOS.

3 sera o aa C om un há o^a itía i oe bens. Selo de Raca«izaçío: 
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icnúem c a w -« : JOSÉ WANOERSON NASCIMENTO OE 
CONCELOS e POLYANA OOS RBS UMA

5E WANOERSON NASCIMENTO DE VASCONCELOS, que 
im o  nome. soiteiro(a). BRASILEIRO, natural de PIO Xt* (MA). 
vS(8). residente e òomcJiaoo(a) em RUA IPANEMA. 36 OURO 
3» U- CPF de número 619.892.293-60. Nascido (a) em Oezorto de 
e noventa o sete (18/10/1997). Com 22 anos de idade. Titulo da 
zona r f . Pis/NlS: n* Cartào Saúoe: t f  Füho(a) de FRANCISCO 
-OS. ANTONIA ALDEMORiZA DOS SANTOS.

-v\A DOS REIS LIMA que cassará a usar o nome de POLYANA 
S soitejro(a). BRASILEIRA natural de IMPERATRIZ (MA;. 
CAL(aj. rcstóomo e 0omidJia0o(a) om RUA AMAZONAS. S52 
«ATRIZ (MAL CPF do número 062.056.963-23. Naaodo (a) em 
cvocentos c noventa c sete (07/11/1907). Com 22 anos de idade. 
n° Passaporte t f  . PIS/MS: t f  . Cartio Saúde: r f  . Rho(a) de 

JM A  NICIRLANDE ALMEIDA OOS REIS LIMA.

»era o da Comunhão Pardal de bens. Selo de FiscaIa»ção: 
AP44FI34

^u r g ia o - D entista
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FixA-e

»MENTO: 8h às 12h
14h às 18h

ESTADO IX )  MARANHÃO 
PREFETTURA MUNICIPAL DE iM FFJtATKlZ 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N* 050 DE 30 DE ABRIL DE 2020.

A ltera o D ecreto n° 39 de 16 de earíl de 2020 
e D ecreto ri*  42 de 20 do abnl de 2020, que 
dispõe sobre o funcionam ento de atividades 
económ icas orçanaadas e afins, em período 
de enfrentam ento à pandem ia do COVID-1S e 
dé outras providências

O PREFEITO DO HUNldPIO DE IMPERATRIZ. Estaco do Marcnnfe. FRANCISCO 
DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de suas atnbuiçòes constitucionais e legais.
em espedal. no a r t  51 V. VU, XXVll e XXDC. da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19. nos termos declarados 
pela Organização Mundial da Saúde-OMS; e. assim, tendo sido reconhecida 
Emergência em Saúde Pública de Importância Naoonal. peia Portaria n* 188/2020. 
expedida poio Ministéno da Saúde;

CONSIDERANDO o teor dos documentos técnicos expedidos, sobretudo, petos 
órgãos loca» sanrtános e de saúde, as recomendações do Ministéno Público. e as 

»civil;

CONSIDERANDO que compete á Administração Púbttça. em exerci cio de poder de 
p o lid a , a conformação do direito de particulares com a supremacia do interesse 
público -  conforme Lei ordinária municipal r f  850/1997 (Código de Postura) 
volvendo-se ao caiétef coletivo, ao bem-estar socai da comunidade e a ncotum idaoe 
desta;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal aduz ser 'com petente o M um ápn 
para fixa r o h o ririo  de funcionam ento de estabeleam ento com eraaT (Súmula 
V incu lam * n* 38);

CONSIDERANDO aquSo contido, sobretudo, nos Decretos n* 35.685/2020. r f  35.714, 
n* 35.745, r f  35.748 e. notadamante. o permissivo contido no $ 2* do a rt 1". do 
Decreto n* 35.677/2020. todos expedidos peto Executivo Estadual;

DECRETA:

Art-1* O art 1* do Decreto n* 39. de 15 de março de 2020 passa a vigorar com

"A rt. 1* Ficam  alterados, pots prorrogados atd o  dia 09.06.2020, os 
prazos corridos no a rt, 2*. do  Decreto n° 1&2020 e no m oso VI. do a rt 
2*. do D ecreto r i9 2&2020. esto. na sua redaçáo dada pelo Decreto r f  
24/2020. peto que. perm anecem  suspensas, e asam , pnxbidax. a 
reartzaçáo das a trvtíados a li descritas, em especial, daquelas atividades 
a serviços M o  essenciais, sendo vedada qualquer aglom eração de 
pessoas em h x a t púbãco ou privado.
§ 1 * Perm anece vedada qualquer agtomeração de pessoas em local 
público ou prrvodo. inctusrvo. para o hm de shows e festas, congressos. 
plenárias, tom etos. jogos, cultos relig iosos, apresentações teatrais, 
sessões de cinem a e sim ila res

§2° (Rovogado)

§3° Os cuftos relig iosos só p o d e rio  se r cefeorados atreves de 
transm iaaões rem ota» na m odalidade de *lrves‘. sendo vedadas 
çuaisquer outras form as, devendo estar presencialm ente no toca/, fonte 
da transm issão (de onde o s in a l se origina), apenas o responsive l pela 
celebração e a aquipe de transm issão ‘ on Une", esta de modo a M o  
form ar aglom eração. exduido qualquer outro público.

§ 4o Ê  proibido a realização. em espaços públicos ou privados de 
qualquer evento, reunião. cd e b ra ç ic . culto, apresentação, ou sim ilar, 
na form a de 'dnve-m '. mesmo que em espaços abertos

A r t  2 * 0  a a  2* oo Decreto n* 39. de 15 de março de 2020. te r* o acréscimo do 
indso XIV, oqual tará soguinte redação.

• A n . r u

XV- com unicação social. '

A / t  3* O  caput do a rt 4* oo Decreto rt" 39. de 16 de março de 2020. p « -  a 
ter a segumte redação:

“A r t  4* A distribuição e comerdaUzação de géneros alànenUdos por 
superm ercados m ercados, fe ira s  padarias, panificadoras, qusondas e 
congãneres, atò o d ia  09.06.2020. somente poderá aer raaüzada. 
especifica e exdusrvam onte. no horário com preendido entre  07:00b o 
áa 19:00h.“

A r t  4^ O  caput do a it  5* do Decreto n* 39. de 15'de março de 2020. 
vigorar com a redação abaow. mantido o oontoúdo do seus parágrafos

*Art. 5o Atè o dia 09.05.2020, para o publico externo, o norino 0e 
funcionamento:

L das instituições financeiras, agências bancénas e correspondentes 
bancários, será das 08:00h ás 14:00h. exduida desta restrição de 
horário a área destmadas aos catxas eletrônicos.

//- das kxéricas, em razão do aumento da demanda provocada peio 
pagamento do auxilio emergendaJ vindo do Governo Federal, será das 
07:00h às I4:00h'.

A rt  5o Toma-se obrigatóho a todos os munícipes o uso dc mascaras ae 
proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medioa não farmacológica 
oestinads a contribuir para a profilaxia e contenção da infecção humana e da 
transmissão comunitária, sobretudo, do Coviò-19.

§ 1o As mascaras de proteção oevem ser utilizadas cm locais púbiicos c em 
locais de uso coletivo, ainda que privados.

§ 2“ Sob a coordenação da Secretaria Municipai de Saúoe. aooiar se-ác 
medidas necessánas para produção, distribuição e entrega de mascaras oe oroteção. 
em especial, para população baixa renda e 'moradores de rua'.

§ 3o Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Pooer Executivo 
poderá aiticular-se com órgãos e entidades públicos, voluntários e instituições 
privadas, a exemplo de sujeitos empresários e enüdades da socieoaoe civil

A rt 6° Fica instituída a obrigação dos hospitais públicos e privados, 
filantrópicos ou não. localizados no Munlcipío de Imperatriz, de fornecer informações 
diárias à Secretaria Munidpal da Saúoe necessárias ã adoção de medidas para o 
enfrenta mento da pandemia do Covid-19.

§ 1* As informações a que se refere o caput deste artigo devem conter no 
mínimo, os seguintes dados atualizados:

a) número de leitos de UTI -  Unidades de Terapia Intensiva operacionais nc 
hospital no dia da informação;

b) número de leitos de UTI -  Unidades de Terapia Intensiva ocupados no dia 
da informação.

§ 2o As informações devem ser prestadas diariamente atè ás 2l:00h (vinte e 
uma horas) do dia de referencia, por meto de mensagem a ser enviaoa para e 
endereço eletrônico oabinetsemusjSjomaii. com.

§ 3® A Secretaria Municipal da Saúde pooerá. por portana co seu atular. 
determinar o envio de outras informações a serem forneadas pelos hospitais, alterar o 
endereço eletrônico ou a forma de envio dos dados, se o caso. bem comc 
regulamentar eventuais procedimentos adiaonais para o efetivo cumprimento oas 
obrigações contidas neste decreto

A rt 7° É vedada a entrada, náo essencial, em locais públicos ou privados de 
uso coletivo, de crianças e pessoas inseridas no grupo de risco em reiaçáo ac Covtd- 

19
A rt 8o Fica autorizado aos órgãos de fiscalização a tomada das providências 

necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto, devendo, iruáaimente. 
promover a onentação e recomendação sobre a indispensablidace do uso cas 
máscaras.

A rt S° Caso não sejam acatadas as recomendações emitidas pelos órgãos oe 
fiscalização, o infrator estará sujeito á aplicação aas sanções previstas na legislação, 
inclusive, de natureza civel e penal -  oentre estas, aquelas previstas para os cnmes 
elencados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, dispositivos estes oue 
tratam, respectivamente, aas infrações de medida sanitária- preventiva e do crime oe 
desobediência -  pelo que as condutas devem ser apuradas em procedimentos 
próprios conforme a legislação caoendo aos agentes públicos municipais, socretudo. 
quando houver prática, em tese. de crime, aparelhar cs autos para remetê-los ás 
autoridades competentes

Art 10 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, pooenoo ser 
revisto, para as medidas necessánas. em oecorrènáa de fatos supervenientes nc 
âmbito deste ente.

GABINETE DO PREFEITO 0 0  MUNICÍPIO DE IMPERA' 
2020,199* ANO DA INDEPENDÊNCIA E 132°

30 DE ABRIL DE
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FRANCISCO DE ASSIS ÀNDRADE RAMOS
Prefeito de Imperatriz
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ÊSTAOO oo MARANM&O 
WttfETTUHA MUNICIPAL D£ IMPtRATRU 

GABINETE OO PREFOTO

PORTARIA W  13.035 DE 29 DE ABR IL DE 2020

EXONERA A  PEDIDO. SERVIDOR 
PUBLICO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL OE IMPERATRIZ. Estado do Maranhão. 
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são contendas peto dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, no indso II do a r t  19 da Constituição Estadual, e inaso  II do a r t  51 da 
Lei Orgânica do M un idp io  e  CONSIDERANDO a Lei M unidpal n * 1.235/2007 e 
Lei Complementar 001/2016. que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa 
da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

RESOLVE:

ESTADO DO MARANHÃO 
HUKITURA MUNICIPAL Oi IIMKRATWZ 

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N* 13.034 DE 29 DE ABR IL DE 2020

EXONERA A PEDIDO. SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. Estado do Maranhão. 
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de suas atribuições iogais. 
que lhe são conféndas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição 
Federai, no inciso II do  a r t  19 da Constituição Estadual, e  inciso II do  a r t 51 da 
Lei Orgânica do M un idp io  e CONSIDERANDO a  Lei M unidpal n“  1.235/2007 e 
Lei Complementar 001/2016. que dispôo sobre a Reestruturação Administrativa 
da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

RESOLVE:


