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DECRETO
DECRETO Nº 152, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe
sobre
o
uso
obrigatório de máscara de
proteção
facial,
sobre
estabelecimento de medidas
aplicáveis a bancos e serviços
financeiros e prorroga até 12
de maio de 2020, as medidas
destinadas à prevenção do
contagio e ao combate à
propagação da transmissão
da
COVID-19,
infecção
humana
causada
pelo
Coronavírus, já especificadas
nos Decretos Municipais nº
93, de 20 de março de 2020;
94, de 22 de março de 2020;
126, de 06 de abril de 2020;
132, de 12 de abril de 2020 e
143, de 21 de abril de 2020 e
dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS , Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,
conforme dispõe artigo 65, inciso VIII da Lei
Orgânica do Municíp io de Caxias, resolve:
CONSIDERANDO o agravamento da crise de
saúde pública em decorrência da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo
novo Coronavírus (COVID -19), declarada pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, que afeta
todo o sistema interfederativo de promoção e
defesa
da
saúde
pública,
estruturado
nacionalmente por meio do Sistema Único de
Saúde – SUS;
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de
Polícia, a Administração Pública pode condicionar
e restringir o exercício de liberdad es
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individuais e o uso, gozo e disposição da
propriedade, com vista a ajustá-los aos interesses
coletivos e ao bem-estar social da comunidade,
em especial para garantir o direito à saúde e a
redução de riscos de doença e de outros agravos;

§1º - Será obrigatório o uso de máscara de
proteção facial sempre que houver necessidade
de sair de casa, deslocar-se por via pública ou
permanecer em espaços por onde circulem
pessoas.

CONSIDERANDO que os casos confirmados do
novo Coronavírus (COVID-19) no município de
Caxias, estão em fase crescente;

§2º - A máscara de proteção facial é de uso
individual, e não deve ser compartilhada entre
familiares, amigos e outros.

CONSIDERANDO o disposto no art. 10-A, do
Decreto Estadual nº 35.746, de 20 de abril de
2020, que dispõem sobre a obrigatoriedade do
uso de máscaras de proteção em todo o Estado
do Maranhão;

§3º - Recomenda-se à população em geral, que
as máscaras artesanais, devem ser produzidas,
segundo orientações constantes da nota
informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,
disponível na página virtual do Ministério da
Saúde: www.saude.gov.br.

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde,
por meio da Nota Informativa nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS, orientou pela utilização
de máscaras de proteção como uma das medidas
não farmacológicas destinadas a contribuir para a
contenção e prevenção pelo Coronavírus (SARSCOV-2);

Art. 3º. Fica determinado o fechamento de todas
atividades comerciais e de prestação de serviços
privados não essenciais até 15 de maio de 2020,
passível de prorrogação, ficando isento da
medida estabelecimentos já mencionados nos
decretos municipais que tratam da matéria.

CONSIDERANDO as constantes aglomerações
de pessoas nos estabelecimentos bancários, tudo
isso sem que exista um mínimo de organização e
informação adequada à população, criando
ambientes que podem contribuir para o aumento
crescente do processo de contágio do
Coronavírus (SARS-COV-2);
CONSIDERANDO, que o município de
Caxias/MA,
encontra-se em
Estado
de
Calamidade Pública, já declarado por meio do
Decreto 143, de 21 de abril de 2020, em razão da
grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da Covid-19, tornando necessário a
intensificação de medidas para o enfrentamento.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas até 12 de maio de
2020, as medidas destinadas à prevenção do
contagio e ao combate à propagação da
transmissão da COVID-19, infecção humana
causada pelo Coronavírus, já especificadas nos
Decretos Municipais nº 93, de 20 de março de
2020; 94, de 22 de março de 2020; 126, de 06 de
abril de 2020; 132, de 12 de abril de 2020 e 143,
de 21 de abril de 2020.
Art. 2º. É obrigatório o uso de máscara de
proteção
facial,
descartáveis,
caseiras
confeccionadas
segundo
orientações
do
Ministério da Saúde ou reutilizáveis, como medida
não farmacológica destinada a contribuir para a
contenção e prevenção da COVID-19.
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Art. 4º. os bancos e demais prestadores de
serviços financeiros, inclusive lotéricas, além das
medidas constantes em Decretos anteriores e não
contrárias ao presente Decreto, ficam obrigados
ao cumprimento das seguintes medidas:
I - Adotar sinalização horizontal com faixas no
solo a fim de garantir o espaçamento mínimo de 2
(dois) metros entre elas em todos os locais de
atendimento presencial à população, dentro e fora
do estabelecimento;
II - Manter servidores em número suficiente
organizando as filas, com fins de garantir o
distanciamento entre as pessoas, mesmo que
seja necessária e contratação emergencial de
novos colaboradores;
III - Só permitir a permanência em fila, a entrada
no estabelecimento e o atendimento de pessoas
usando máscaras;
IV – Recusar o atendimento de pessoas que não
queiram cumprir as medidas de proteção e
comunicar o fato imediatamente às autoridades
competentes;
V - Higienizar, constantemente, o espaço interno
das agências bancárias, inclusive caixas
eletrônicos;
VI – Definir e informar para o Município de Caxias,
no prazo de 2 (dois) dias a partir da publicação
desse Decreto, a média da capacidade máxima de
atendimento diário de
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clientes por agência ou estabelecimento, e
providenciar para que o número de atendimentos
diários não ultrapasse esse valor;
VII - Manter todos os terminais
autoatendimento em pleno funcionamento.

de

Art. 6º. Os estabelecimentos comerciais, os
bancos e demais prestadores de serviços
financeiros, inclusive lotéricas, onde haja
prestação de serviços, devem disponibilizar ao
público álcool em gel em concentração mínima de
70% ou água e sabão, e exigir o devido processo
de higienização das pessoas antes de adentrarem
ao estabelecimento.

____________
_ _____________________
FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

Art. 7º. Por cada ato de descumprimento das
medidas ora adotadas, bem como das demais
medidas correlatas constantes de outros
Decretos, fica estipulada pena de multa de R$
500,00
(quinhentos
reais)
para
os
estabelecimentos comerciais e de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para os bancos e demais
prestadores de serviços financeiros, inclusive
lotéricas, e cassação do alvará de funcionamento,
além da responsabilização cível e penal.
Art. 8º. As medidas previstas neste Decreto
poderão ser reavaliadas a qualquer momento,
acrescendo-se outras, a depender da evolução
dos casos de contaminação pelo Coronavírus
(SARS-COV-2) no Município de Caxias.
Art. 9º. Os casos omissos e as eventuais
exceções à aplicação deste Decreto serão
definidos pelo Prefeito Municipal.
Art. 10. A fiscalização quanto ao cumprimento
das medidas determinadas neste Decreto, bem
como a aplicação de sanções de multa e
cassação de alvará de funcionamento ficará a
cargo dos órgãos de segurança pública, da
Vigilância Sanitária, da Secretaria de Fazenda do
Município, da Secretaria de Saúde do Município,
de acordo com suas atribuições, com apoio dos
órgãos de poder de polícia do Município, caso
necessário.
Art.11. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS
TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL
E VINTE.
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