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DECRETO Nº 106 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
Dispõe sobre a flexibilização das medidas do Município de 

Guimarães para continuidade do programa de prevenção da 

transmissão da covid-19 e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONSTANTES NOS INCISOS 

VI, VIII, XV E XXIV DO ARTIGO 77 LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES: 

 

CONSIDERANDO a classificação pela organização mundial de 

saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo 
coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a edição pela União, da Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 que prevê medidas de enfrentamento de emergência 
de saúde pública do presente surto de COVID-19;  

 

CONSIDERANDO a portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Ministério da Saúde, que dispõe sobre a declaração de emergência em 
saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus, especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do sus como competência do centro de 

operações de emergência em saúde pública; 
 

CONSIDERANDO o plano de contingência elaborado pelo Estado do 

Maranhão, bem como os Decretos Estaduais 35.661 e 35.662 de 

combate e prevenção ao COVID-19; 
 

CONSIDERANDO as normas de caráter penal administrativas e 

procedimentais, descritas na Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 1977, que 

dispõe sobre as infrações à legislação sanitária; 
 

CONSIDERANDO a diminuição do número de infecções por 

COVID-19 no mês de Janeiro de 2022 por meio do Boletim 

Epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde de Guimarães, bem 
como o Quadro de Vacinação por COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos entes 

federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acessos 

universais e igualitários às ações e serviço para proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre a flexibilização das medidas 

restritivas de controle à pandemia da COVID-19, quanto a realização 
de eventos e reuniões congêneres e dispõe sobre a retomada das 

atividades do setor no âmbito do Município de Guimarães/MA. 

 

Art. 2º. Ficam permitidas a realização de eventos festivos e reuniões 
congêneres em ambientes privados, com público máximo de 300 

(trezentas) pessoas, distribuídas em 3 (três) pessoas para cada 5m² 

(cinco metros cúbicos quadrados) de área interna do clube ou ambiente 

privado similar, respeitadas as medidas sanitárias dispostas neste 
Decreto. 

 

§1º. Poderão ser realizados até 04 (quatro) eventos festivos e reuniões 

congêneres na sede, e até 02 (dois) eventos por setor (setor 1, 2, 3 e 4) 
da zona rural de Guimarães/MA, bem como até 01 (um) evento na 

comunidade de Cumã, como medida de dispersão do público-alvo, 

evitando-se grandes aglomerações. Em todos os eventos, o horário 

limite para término será até as 02:00 (duas) horas da manhã do dia 
posterior ao seu início, em vista das atividades de controle da 

segurança pública. 

 

§2º. Para o acesso aos eventos referidos no caput, é obrigatório a 
apresentação do comprovante da vacinação para COVID-19, contendo 

ao menos duas doses ou dose única, documento físico ou eletrônico 

apto a comprovar a vacinação, cabendo aos promotores de eventos 

realizar o controle interno com base na vendas de ingressos, vouches 
e bilhetes de entrada. 

 

§3º. Caberá aos promotores de eventos, a divulgação da exigência 

contida no parágrafo anterior, durante os anúncios do evento a ser 
realizado, como meio de incentivo a vacinação da população e a 

colaboração com as entidades públicas de saúde do município.  

 

§4º. Continuam suspensos os eventos culturais ou festividades 
realizadas pelo Poder Público no âmbito do Município de 
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Guimarães/MA, salvo as atividades de caráter laboral interno que 

seguem os protocolos e restrições de higiene para COVID-19. 

 

§5º. Durante a vigência deste Decreto, continuam suspensas as 
festividades e aglomerações nesse sentido, em ruas, logradouros, 

praças públicas e demais espaços públicos no município de 

Guimarães/MA, suspensão que se estende a blocos organizados, 

reuniões de pessoas com equipamentos de som, carretinhas e similares. 
 

Art. 3º. São consideradas medidas de prevenção, controle e protocolos 

de higiene no combate ao COVID-19, a serem adotados pelos 

promotores de eventos durante a vigência deste Decreto: 
 

I – O clube ou local de realização do evento, deverá conter a disposição 

do público o acesso ao uso de álcool 70% INPM, seja em gel ou 

líquido, água e sabão nos banheiros de uso coletivo, métodos 
classificados pela Organização Mundial de Saúde como mais eficazes 

na higiene contra COVID-19. 

 

II – Consoante disposto no Art. 2º, §1º deste Decreto, os promotores 
de eventos deverão condicionar o acesso ao clube e espaços privados 

similares, mediante apresentação de comprovante de vacinação, ao 

menos com duas doses ou dose única, no ato da venda dos ingressos. 

 
III – Os colaboradores que trabalham na organização dos eventos 

deverão utilizar máscaras durante a realização do evento, como meio 

de incentivo a população, sobre a importância da proteção facial. 

 
IV – Os clubes ou locais privados onde serão realizados os eventos, 

deverão ser higienizados anteriormente ao início das atividades, bem 

como posteriormente ao término das mesmas. 

 
V – Os eventos deverão ser realizados em clubes ou locais privados 

com ambiente arejado por ventilação natural. 

 

Parágrafo Único – Todas as medidas citadas, deverão ser 
acompanhadas pela Vigilância Sanitária do Município de 

Guimarães/MA, cabendo aplicação das leis vigentes quanto ao 

controle do cumprimento dos protocolos de saúde. 
 

Art. 4º. Os promotores de eventos deverão comunicar de forma prévia, 

os eventos a serem realizados, perante a Secretária de Saúde do 

Município de Guimarães/MA, informando a data e horários para que 
seja encaminhada a Vigilância Sanitária, e assim verificados os 

protocolos de saúde deste Decreto, e caso cumpridos, serem os eventos 

autorizados. 

 
Parágrafo Único – A comunicação supracitada, deverá ocorrer em até 

48 (quarenta e oito) horas do início do evento, respeitados os horários 

de funcionamento administrativo da Secretária de Saúde. 

 
Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais considerados como bares, 

restaurantes ou congêneres, estão submetidos aos protocolos de 

higiene do Art. 3º, inciso I, deste Decreto, disponibilizando álcool 70% 

INPM e/ou água e sabão aos funcionários e aos clientes que acessam 
o estabelecimento, ficando sujeitos também a fiscalização da 

Vigilância Sanitária. 

 

§1º. Os estabelecimentos citados no caput deste artigo, possuem 
atividades comerciais diferentes das praticadas por produtores de 

eventos, não sendo tais atividades consideradas como eventos e 

similares, submetendo-se a procedimento de funcionamento distinto 

dos Arts. 1º, 2º e 4º deste Decreto, ou seja, consoante Alvará de 
Localização e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal. 

 

§2º. Os bares, restaurantes ou congêneres, deverão funcionar no 

horário das 09:00 (nove) horas da manhã às 23:00 (onze) horas da 
noite, em qualquer dia da semana, com limitação de público em até 

50% da capacidade do estabelecimento. 

 

§3º. As atividades decorrentes de bares, restaurantes ou congêneres, 

deverão obedecer ao disposto no Art. 2º, § 5º, deste Decreto, 

restringindo-se apenas ao espaço privado do estabelecimento, não 

utilizando-se de ruas, logradouros e vias públicas, ou quaisquer 

espaços públicos. 
 

§4º. Os restaurantes poderão ofertar seus serviços por entrega ou 

delivery durante ou após o horário de funcionamento disposto no 

parágrafo anterior, adotando cuidados básicos de higienização dos 
produtos e serviços. 

 

§5º. Os estabelecimentos comerciais considerados como bares, 

restaurantes ou congêneres, deverão ser regularizados para o devido 
funcionamento, através da emissão de Alvará de Licença de 

Localização e Funcionamento, emitido junto ao setor de tributação 

deste município.  

 
§6º. Os interessados na emissão de Alvará de Licença de Localização 

e Funcionamento de bares, restaurantes ou congêneres, deverão 

apresentar no setor de tributação os seguintes documentos: 

 
a) Licença Ambiental exigida no Art.8. deste Decreto. 

 

b) Alvará Sanitário emitido junto a Vigilância Sanitária deste 

Município. 
 

c) Comprovante de quitação do IPTU do presente ano de 2022. 

 

§7º. O valor do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, 
será conforme exigido no Código de Tributos – Lei Complementar nº 

017/2017 e Decreto nº 32 de 23 de Janeiro de 2020. 

 

Parágrafo Único – Os demais estabelecimentos comerciais, de 
atividades distintas dos citados no caput deste artigo, deverão obedecer 

as normas vigentes no combate ao COVID-19, incluindo Decretos 

vigentes no Estado do Maranhão e no Município de Guimarães/MA, 

em caso de descumprimento, os mesmos serão submetidos a processo 
administrativo de apuração da infração, cabendo até aplicação de 

multa. 

 
Art. 6º. Com intuito de resguardar o interesse da coletividade na 

prevenção do contágio e no combate da propagação da COVID-19, no 

âmbito dos hospitais e enfermarias municipais, ficam limitadas ao 

número de pessoas, conforme orientação da equipe médica 
responsável, nas visitas a pacientes diagnosticados com a COVID-19 

e que estejam internados na rede pública ou privada de saúde deste 

Município; 

 
Art. 7º. As forças de segurança pública estadual que atuam no 

território do Município de Guimarães/MA, deverão fornecer apoio a 

equipe da Vigilância Sanitária para manter o cumprimento das 

disposições do presente Decreto sem prejuízo da instauração de 
procedimento investigatório para apurar a ocorrência de crime e 

infração administrativa pelos infratores. Cabendo a Administração 

Pública assegurar o sigilo das informações. 

 
§1º. A apuração, procedimento e aplicação das infrações às normas 

contidas neste Decreto serão regidas na forma da Lei nº 6.437, de 20 

de agosto de 1977, em especial, pelas normas descritas nos artigos 12 

à 38, da referida Lei.  
 

Parágrafo Único - O valor das multas decorrentes das autuações 

levará em consideração a gravidade e as circunstâncias do fato ilícito. 

 
Art. 8º. Caberá aos produtores de eventos, e atividades similares, bem 

como aos proprietários de bares, restaurantes ou congêneres, requerer 

junto a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a 

emissão de Licenciamento Ambiental, nos termos da Lei Federal 
Complementar nº 140/2011, Lei 6.938/81, bem como Resolução do 

CONAMA nº 237/97. 

 

Art. 9º. Em vista da autonomia constitucional e gerencial dos 
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Municípios quanto ao respeito às ações de saúde, controle 

epidemiológico, este Decreto poderá ser revogado, mediante a 

constatação do aumento de casos por COVID-19 e suas variantes 

cientificamente registradas. 
 

Art. 10. As medidas previstas neste Decreto perdurarão como válidas 

entre os dias 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2022 até o dia 06 (seis) 

de Março de 2022, podendo ser readequada de acordo com o Boletim 
Epidemiológico do município. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas todas as disposições em contrário, salvo as contidas nos 
decretos anteriores quanto aos âmbitos não tratados no presente. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO DE GUIMARÃES, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DO ANO DE 

2022. 

 
Osvaldo Luís Gomes 

Prefeito Municipal de Guimarães 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário por email; 

b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura; 

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior; 

d) Tipo de fonte: Times New Roman; 

e) Tamanho da letra: 9; 

f) Entrelinhas simples; 

g) Excluir linhas em branco; 

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras; 

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico; 

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email 

enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente; 

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas. 
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