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DECRETO N° 052, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA A PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO ÂMBITO DO 
MUNCÍPIO DE BALSAS A PARTIR DE 09 DE 
SETEMBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso 

das atribuições constitucionais e legais que lhe confere o art. 74, inciso II, da Lei Orgânica 
Municipal, e,  
 

   CONSIDERANDO a permanência do estado de emergência em razão da 
pandemia global da COVID-19, bem como, da aplicação das medidas para a contenção dos 
efeitos no âmbito municipal; 
 

   CONSIDERANDO que o Decreto Nº 35.597, de 19 de março de 2021 
Declarou o estado de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude da 
existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 
Infecciosa Viral); 
 

CONSIDERANDO que o Decreto Nº 12, de 05 de março de 2021 Declarou o 
estado de calamidade pública no município de Balsas em virtude da existência de casos 
de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0), reconhecido pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão; 
 

 

   CONSIDERANDO o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à 
autonomia dos Estados e Municípios “para a adoção ou manutenção de medidas restritivas 
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, 
restrições de comércio, de atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras”; 
 

   CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção 
por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à definição de medidas 
proporcionais ao objetivo da prevenção; 
 
   CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado do Maranhão nº 36.871, 
reiterou o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins de 
prevenção e enfrentamento do COVID-19; 
 

   CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração 
Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e 
disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar 
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social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de 
doença e segurança dos munícipes. 
 
 

DECRETA: 

 
 Art. 1º São medidas sanitárias gerais, de observância obrigatória no 

âmbito do município de Balsas, as seguintes: 
 

I- Em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados é 
obrigatório o uso de mascaras de proteção, descartáveis, caseiras ou 
reutilizáveis, bem como a observância da etiqueta respiratória; 
 

II- É vedado aglomeração de pessoas em local público ou privado, em 
face da realização de eventos, encontros, reuniões e similares, 
ressalvado o que consta no art. 2º deste Decreto; 

 
III- Deve ser observada a distância de segurança entre os indivíduos, 

consideradas as peculiaridades de cada atividade autorizadas a 
funcionar;  

 
IV- Manter ambientes arejados, intensificar higienização de superfícies 

de áreas de uso comum, disponibilizar, em local acessível e 
sinalizando, álcool em gel, água e sabão, bem como adotar outras 
medidas de assepsia eficazes contra a proliferação do Coronavírus 
(SARS-CoV-2); 

 
V- Adoção de medidas para controle de acesso de clientes a fim de que 

sejam evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do 
estabelecimento, bem como organização de filas, quando houver, 
inclusive com a marcação no solo ou adoção de balizadores; 

 
VI- Demais medidas sanitárias estabelecidas nos Decretos Municipais e 

pelo Governo do Estado do Maranhão. 
 

Paragrafo único. Os estabelecimentos municipais deverão seguir o 
horário de funcionamento estabelecido pela legislação municipal. 

 
Art. 2º A partir de 09 DE SETEMBRO DE 2021, no âmbito do município de 

Balsas, a realização presencial de reuniões e eventos, públicos e privados, dar-se-á de 
acordo com as seguintes regras: 

 
I- Necessidade de observância dos seguintes limites máximos de 

lotação; 
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a) 200(duzentas) pessoas, por evento, em ambientes fechado, 
quantitativos que deve ser reduzido à vista da capacidade física do ambiente a fim de que 
seja garantida a observância da distância de segurança, fixada em Portaria do Governo do 
Estado; 

 
b) 400 (quatrocentas) pessoas, por evento, em ambientes abertos e 

ventilados, quantitativo que deve ser reduzido à vista da capacidade física do ambiente a 
fim de que seja garantida a observância da distancia de segurança, fixada em Portaria do 
Governo do Estado. 

 
II- Para os eventos com capacidade acima de 400 pessoas, por evento, 

em ambiente abertos ou ventilados será exigido: 
 
a) Somente será permitida a entrada de pessoas maiores de 16 anos 

vacinadas com a dose única ou com primeira ou com as duas doses 
contra a COVID-19; 

b) Apresentação na entrada da cópia da Carteira de vacinação com a 
primeira dose ou as duas doses, documento de identificação com foto, 
será permitido à apresentação desses documentos por meio de foto do 
celular; 

c) As pessoas que estivem com a segunda dose da vacina atrasada tem 
uma tolerância de 03 (três) dias no máximo de atraso, após esse prazo 
não será permitida a entrada de pessoas com a segunda dose atrasada; 

 
III- Necessidade de observância de protocolo sanitário fixado em 

Portaria do Governo do Estado, o qual poderá fixar inclusive, tempo máximo de duração. 
 
Paragrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se reuniões e eventos 

de pequeno porte, reuniões, festas, shows, jantares, batizados, bodas, casamentos, 
confraternizações, eventos científicos e afins, solenidades, inaugurações, sessões de 
cinema, apresentações teatrais, bem como lançamento de produtos e serviços. 

 
  Art. 3º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento 
das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a R$ 50.000,00, 
interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em leis e 
Decretos que regem a matéria. 

 

  § 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança 
recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, 
cumulativamente: 

 
  I - às penas previstas no art. 10, da Lei federal nº 6.437, de 20 de agosto de 

1977; 
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  II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que 
trata o art. 268, do Código Penal; 

 
  III - à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado 

de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19; 
 
  IV – à interdição total ou parcial do estabelecimento ou atividade pelos 

órgãos de fiscalização. 
 

  § 2º O disposto neste artigo aplica-se a todas as pessoas que infrinjam as 
normas estabelecidas neste Decreto e àqueles que se opuserem às ações de fiscalização 
municipal. 

 

  Art. 4º As denúncias referentes ao descumprimento das medidas impostas 
neste Decreto poderão ser feitas por meio dos telefones 190 e (99) 98845-2495.  

 

  Art. 5º Permanecem em vigor às determinações dos Decretos Municipais 
anteriores, não alteradas por este Decreto. 
 

  Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação devendo 
produzir efeitos a partir do dia 09 de setembro de 2021, podendo ser prorrogado. 
 

  GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO 
MARANHÃO, EM 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 
ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA 

Prefeito Municipal de Balsas 


