
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

Praça José Sarney, s/n – Centro Pinheiro – Maranhão      CNPJ N.º 06.200.745/0001-80 

DECRETO 007 DE 18 DE JANEIRO DE 2021. 

 

APROVA PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDA SANITÁRIA 

SEGMENTADA PARA O FUNCIONAMENTO DE BARES, 

RESTAURANTES CASAS DE SHOWS E SIMILARES, PROIBE 

EVENTOS CARNAVALESCOS E AGLOMERAÇÕES, NO 

MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, JOÃO 

LUCIANO SILVA SOARES no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município: 

CONSIDERANDO o quanto previsto na recém editada PORTARIA Nº 054, DE 11 

DE AGOSTO DE 2020 Altera o Anexo I da Portaria n.º 042, de 24 de junho de 2020, 

que aprova protocolo específico de medida sanitária segmentada para o 

funcionamento de bares, restaurantes, casas de shows e afins; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde -OMS declarou, em 11 de 

março do corrente ano, o estado de pandemia pela COVID-19 e que por meio do 

Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março de 2020, foi declarada situação de 

calamidade no Estado do Maranhão;  

CONSIDERANDO as medidas sanitárias destinadas à contenção do Coronavírus, 

constantes do Decreto n.º 35.831, de 20 de maio de 2020, e a atribuição de 

competência ao Secretário Chefe da Casa Civil para estabelecer, através de 

Portarias, regras adicionais de medidas sanitárias gerais e protocolos específicos de 

medidas sanitárias segmentadas, de observância pelos grupos de setores 

econômicos;  

CONSIDERANDO que as medidas tomadas pelo Governo do Estado do Maranhão 

vêm resultando na diminuição da taxa de letalidade da Covid-19, mostrando-se 

necessária a retomada gradual das atividades econômicas, com preservação da vida 



 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

Praça José Sarney, s/n – Centro Pinheiro – Maranhão      CNPJ N.º 06.200.745/0001-80 

e promoção da saúde pública, em conformidade com as diretrizes contidas no 

Decreto n.º 35.831, de 20 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a consulta formulada pela Casa Civil ao Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública do Estado do Maranhão (COE COVID-19), através 

do Ofício n.º 044/2020- Casa Civil, de 05 de agosto de 2020, e a resposta deste 

constante do Ofício n.º 1116/2020- GAB/SES, de 10 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de proteger as classes sociais ligadas às mais 

diversas atividades culturais, no sentido de lhes garantir o acesso ao trabalho digno, 

sem, contudo, descuidar da responsabilidade para com o combate à pandemia; 

CONSIDERANDO o quanto foi acordado entre os Órgãos de Segurança Pública do 

Estado do Maranhão, o Município de Pinheiro e os representantes de todas as 

categorias que envolvam as atividades ora regulamentadas, na reunião realizada no 

dia 26 de agosto deste ano: 

CONSIDERANDO O Decreto Nº 36.203, de 30 de setembro de 2020. Reitera o 

estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins de 

prevenção e enfrentamento à COVID-19, consolida as normas estaduais destinadas 

à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a existência de tipo penais relacionados à Covid-19 listados no 

Código Penal, quais sejam: Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave 

de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio (artigo 131 do CP); 

Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente (artigo 132 do CP); 

Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos (artigo 267 do 

CP); e Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa (artigo 268 do CP). 

CONSIDERANDO que os dados epidemiológicos sinalizam para uma possível 

segunda onda de alastramento do novo coronavírus no país, tal qual já se observa 

em países da Europa, que já reeditaram medidas de contenção; 

CONSIDERANDO o recente surgimento de uma mutação/variante do Coronavírus 

(Covid-19), que, segundo amplamente noticiado na imprensa, é mais contagiosa; 
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CONSIDERANDO que o novo boletim de monitoramento semanal Infogripe, da 

Fiocruz, aponta uma tendência de aumento de casos de síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG) em todo o país; 

CONSIDERANDO que tal crescimento possivelmente reflete a flexibilização das 

medidas de distanciamento social, a retomada de atividades não essenciais, o 

descumprimento dos protocolos sanitários e as aglomerações observadas durante o 

pleito eleitoral e festividades de fim de ano; 

CONSIDERANDO a recomendação exarada pela Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado do Maranhão, datada de 18 de janeiro de 2021, no sentido de serem 

adotadas medidas pelo Munícpio para proibir a realização dos festejos 

carnavalescos e aglomerações por força da pandemia do COVID 19: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º A partir da 00h00 do dia 23 de janeiro de 2021, fica reduzido a 40% 

(quarenta por cento) de sua lotação o quantitativo de pessoas em eventos em 

estabelecimentos que promovam atividades musicais, bares e restaurantes, casas 

de shows e afins, inclusive localizados em praças de alimentação, galerias e 

similares, além das medidas sanitárias gerais e as constantes deste Decreto, 

atender ao seguinte: 

a. Realizar a limpeza e desinfecção dos instrumentos, mediante o fornecimento 

dos materiais (álcool 70% e/ou sanitizantes ou produtos antissépticos que 

possuam efeito similar) pelos proprietários dos estabelecimentos;  

b. Garantir que os profissionais da música, bem como dos demais setores do 

estabelecimento, cumpram com as normas sanitárias estabelecidas na 

legislação; 

c. Promover a redução do número de pessoas nas equipes de trabalho;  

d. Uso obrigatório de máscara e demais equipamentos de proteção individual 

por todos os prestadores de serviço durante o evento, com exceção do cantor 

e/ou instrumentista de sopro, durante a apresentação;  
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e. Promover o afastamento imediato de qualquer integrante da equipe em caso 

de sintomas de síndrome gripal e/ou resultados positivos para a Covid-19;  

f. Isolamento do acesso ao palco;  

g. Reforço da necessidade de evitar contato físico com o público; 

h. Higienizar o palco, os instrumentos e cabeamentos em caso de troca de 

atrações;  

i. Disponibilizar pontos de fornecimento de álcool em gel nos camarins e palco, 

bem como aos locais destinados à venda de bebidas, produção e 

comercialização de alimentos e ao público em geral; 

j. Permitir o uso de no máximo 40 % (quarenta por cento) da capacidade de 

público no local do evento, com tolerância máxima de dez por cento 

(10%), com exceção para as casas de show que ultrapassem a capacidade 

máxima de lotação de mil (1.000) pessoas, estas proibidas de funcionar nos 

termos do quanto previsto no parágrafo único deste artigo; 

k. Higienizar os locais de acesso ao público e aos funcionários e auxiliares pelo 

menos a cada duas horas; 

l. Manter a higienização dos locais destinados à venda de bebidas, produção e 

comercialização de alimentos; 

m. Respeitar as demais normas sanitárias, ainda que não previstas neste 

decreto. 

Parágrafo Único: a liberação para o funcionamento de casas de shows somente se 

dará para aquelas que garantirem a disponibilidade máxima de até 40% de sua 

lotação máxima estipulada. 

Art. 2º A liberação ora regulamentada poderá ser revista a qualquer tempo, em face 

da dinâmica observada pelas ações de fiscalização quanto ao atendimento dos 

protocolos pelos estabelecimentos, assim como dos dados epidemiológicos 

referentes à pandemia da COVID-19.  

Art. 3º As casas de shows e os estabelecimentos que apresentarem música ao vivo 

ou mecânica como atração, bem como aqueles destinados apenas à 

comercialização de alimentos e bebidas, poderão funcionar nas sextas, sábados e 

vésperas de feriados até às duas horas (02:00 hs.) da manhã seguinte e aos 
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domingos e feriados somente até a meia noite do mesmo dia, encerrando as suas 

atividades, inclusive para a venda de bebidas alcoólicas e alimentos, até os horários 

aqui estabelecidos.  

Parágrafo Primeiro: ficam proibidas as realizações de eventos com música ao vivo 

ou sonorização mecânica fora dos dias e após os horários estabelecidos neste 

artigo. 

Parágrafo Segundo: com exceção dos dias e após os horários previstos neste 

artigo os estabelecimentos que comercializem alimentos e bebidas, sem música ao 

vivo ou sonorização mecânica, poderão funcionar até às 02:00hs. (duas horas) da 

manhã 

Art. 4º Fica plenamente proibida a realização de eventos com música ao vivo ou 

mecânica nas praças, bosques, ruas, avenidas, logradouros públicos de qualquer 

natureza, bens públicos e de uso comum. 

Art. 5º - No período compreendido entre os dias 12 (doze) a 17 (dezessete)  de 

fevereiro deste ano, considerado período carnavalesco para fins deste 

Decreto, ficam totalmente proibidas as realizações de festividades e demais 

eventos, públicos e privados, que possam ocasionar qualquer tipo 

aglomeração durante o período momesco. 

Art. 6º Determina aos Órgão Municipais competentes que se abstenham de 

expedir alvarás e licenças para a realização de festividades, públicas e 

privadas, no período carnavalesco, nos termos do quanto prescrito no artigo 

6º deste Decreto. 

Art. 7º A venda de bebidas alcoólicas e alimentos em bares, restaurantes e 

similares, no período carnavalesco, fica condicionada à obediência dos dias e 

horários e demais restrições previstas neste Decreto, artigo 3º, inclusive no 

período carnavalesco.  

Art. 8º Ficam cancelados todos os eventos patrocinados pelo Município de 

Pinheiro no período carnavalesco, conforme previsto no artigo 6º deste 

Decreto.  
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Art.9º A desobediência do quanto aqui estipulado ensejará a suspensão imediata do 

funcionamento do estabelecimento, pelo período de 10 (dez) dias, sem prejuízo 

das sanções cíveis, criminais e sanitárias aplicáveis a cada caso. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de 30 

(trinta) dias, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se,  

Publique-se,  

Cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, 

NO DIA 18 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 

 

 JOÃO LUCIANO SILVA SOARES 

Prefeito Municipal de Pinheiro - MA 

ALESSANDRO COSTA MONTENEGRO 

Secretário de Governo e Articulação Política 

 


