
Diário Oficial
MUNICÍPIO DE MIRINZAL - MA

Mirinzal - MA :: Diário Oficial - Edição 939 :: Segunda, 28 de Junho de 2021 :: Página 1 de 2

P
ág

in
a 

1 
de

 2

SUMÁRIO

Descrição Página

DECRETOS 1

DECRETO Nº 28 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre medidas sanitárias preventivas visando o
enfrentamento da Pandemia decorrente do Covid-19 no âmbito
do Município de Mirinzal. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que o grau de estabilização dos casos e
internações decorrentes do novo coronavírus – COVID 19, no
âmbito do Município de Mirinzal; 

CONSIDERANDO que é necessária a manutenção dos
protocolos de prevenção da contaminação pelo COVID-19,
através do cumprimento das recomendações dadas pela
Organização Mundial da Saúde, em âmbito internacional,
Ministério da Saúde em âmbito Nacional, Secretaria de Estado da
Saúde em âmbito Estadual e Secretaria Municipal de Saúde em
âmbito Municipal; 

CONSIDERANDO que por meio do Decreto Estadual nº
35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado de
calamidade pública no Estado do Maranhão, em especial, em
razão dos casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido pela
Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 498,
de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto Estadual nº
35.742, de 17 de abril de 2020, pelo Decreto Estadual nº 35.831,
de 20 de maio de 2020, pelo Decreto Estadual nº 36.203, de 30 de
setembro de 2020, e pelo Decreto Estadual nº 36.264, de 14 de
outubro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º. Visando reduzir e inibir aglomerações em espaços
públicos e privados, os bares, restaurantes, casas de show, clubes
e estabelecimentos congêneres somente poderão funcionar até o
horário das 23:00h, respeitadas as regras de distanciamento
social, sanitárias e ambientais. 

I - Fica autorizado o consumo e venda de bebidas alcoólicas na
modalidade delivery e, se no estabelecimento, apenas para clientes
devidamente acomodados em mesas e cadeiras nas áreas internas e
externas, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1 (um) a 2
(dois) metros. 

II - É obrigatória a limpeza e desinfecção dos instrumentos e
objetos utilizados nos estabelecimentos citados no caput do artigo
1º.

III - É obrigatório o fornecimento de materiais sanitizantes, tais
como álcool 70%, ou produtos antissépticos ou que possuam efeito
similar, aos clientes e aos trabalhadores ou colaboradores que
exercem suas funções nos locais citados no caput. 

VI - É obrigatório o uso de máscara e demais equipamentos de
proteção individual por todos os prestadores de serviço. 

Art. 2º Ficam mantidas em todo o território municipal, as
atividades desempenhadas por organizações religiosas e templos
de culto de qualquer natureza, que deverão observar as seguintes
regras:

I – higienização, com álcool 70% ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, das pessoas que acessarem e saírem
da igreja ou templo religioso, sendo disponibilizados esses
produtos em pontos estratégicos, tais como entrada, secretaria,
confessionários, corredores, e congêneres, para uso dos fiéis,
religiosos, colaboradores e líderes; 

II – manutenção de todas as áreas ventiladas, incluindo, caso
exista, os locais de alimentação;

III – o responsável pela igreja ou templo deve orientar os
frequentadores que não poderão participar de celebração ou
eventos religiosos, caso apresentem sintomas de resfriado/gripe;

IV – manter regramento do uso obrigatório e adequado de
máscaras faciais e distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de regulamentação municipal.

Art. 3º. Reitera-se a obrigatoriedade do uso de máscaras durante
qualquer deslocamento em vias públicas, cujo deslocamento deve
ocorrer somente, quando estritamente necessário, bem como
permanecer usando máscara quando do ingresso em quaisquer

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d113cbb7bcd1a288962ea6b9bc88ab1dd2fb4074

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Mirinzal - MA :: Diário Oficial - Edição 939 :: Segunda, 28 de Junho de 2021 :: Página 2 de 2

P
ág

in
a 

2 
de

 2

estabelecimentos, órgãos ou entidades públicos ou privados,
garantido a disponibilidade de álcool em gel ou local para
higienização das mãos com produtos adequados, distanciamento
de dois metros de cada pessoa, evitando aglomerações.

Art. 4º. Este Decreto não impede, à vista das peculiaridades locais,
dos indicadores epidemiológicos do Município e da oferta de
serviços de saúde efetivamente disponível, que o Prefeito
Municipal decrete medidas sanitárias mais rígidas e desenvolva
ações de fiscalização, inclusive em veículos de transporte de
passageiros que adentrem a Rodoviária para observância de que
todos (condutores e passageiros estão utilizando máscara e
disponibilidade de álcool em gel para higienização das mão.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
MIRINZAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE JUNHO
DE 2021.

AMAURY SANTOS ALMEIDA

Prefeito do Município de Mirinzal
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