
                                                                 
 
                                                                  
 

 
           ESTADO DO MARANHÃO 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
________________________________________________________________________________________________ 

                                               ______________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Loreto 
Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA 

CNPJ nº 06.229.538/0001-59     Home page: www.loreto.ma.gov.br 
                                            E-mail: prefeituramunicipalloreto@gmail.com   Telefone: (99) 3544- 0175 

DECRETO MUNICIPAL Nº 014, DE 24 DE MAIO DE 2020.  

 

 
“ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS E 
DETERMINA AÇÕES PREVENTIVAS PARA A 
CONTENÇÃO DO AVANÇO E ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO, Estado do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais, principalmente as conferidas pelo inciso VI, do seu art. 67, da Lei Orgânica 
Municipal, e, 

 
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do 

princípio do interesse público, e com base no art. 67, da Lei Orgânica do Município de, expedir 
decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, que dispõem 

sobre as medidas de enfrentamento da Emergência (Calamidade) de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 

03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarou estado de 
Emergência (Calamidade) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN; 

 
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 de prevenção “que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo 
restabelecimento, com segurança de todas as atividades; 

 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por unanimidade, 

que governadores e prefeitos têm poderes para baixar medidas restritivas no combate ao 
coronavírus (COVID-19) em seus territórios, podendo determinar temporariamente o isolamento, a 
quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção por portos e rodovias; 

 
CONSIDERANDO os casos confirmados e óbitos que já aconteceram no país. 
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DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica proibida a realização de eventos que causem ou possam causar aglomeração de 
pessoas, como festas, eventos, comemorações, confraternizações e qualquer outro tipo de reunião 
dessa natureza, em casas, sítios, apartamentos, fazendas, áreas de uso comum de condomínios, 
hotéis e pousadas. 
 
§ 1º Considera-se aglomeração para efeito do caput deste artigo as reuniões acima de 04 (quatro) 
pessoas não computando neste número as pessoas residentes do local. 
 
§ 2º É vedada a emissão de ruídos de quaisquer espécies, no período compreendido entre 20h e 7h, 
produzidos por todos os meios que perturbem o bem-estar público no Município de Loreto, 
consoante os padrões estabelecidos na Legislação Municipal, objetivando garantir a saúde, a 
segurança, o sossego, e a privacidade da população. 
 
§ 3º O descumprimento das determinações previstas neste artigo sujeitará o responsável pelo local a 
sanção pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  
 
Art. 2º. As pessoas confirmadas ou suspeitas de estarem infectadas pelo Coronavírus que 
descumprirem a ordem de isolamento serão conduzidas pela Polícia Militar as suas residências.  
 
Parágrafo único. As pessoas previstas no caput deste artigo responderão pelos crimes previstos nos 
artigos 268 e 330 do CP que prevê penas de prisão e multa, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções. 
 
Art. 3º. Fica autorizada à Fiscalização Municipal e Polícia Militar a aplicar multas pelo não uso de 
máscaras de que trata o Decreto Estadual nº 35.731, alterado pelo Decreto nº 35.746/2020 e Decreto 
Municipal nº 010/2020. 
 
Art. 4º. A não utilização de máscara acarretará sanção pecuniária no valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais) a R$ 1.000,00 (mil reais). 
 
Parágrafo único. Em caso de reincidência o valor poderá ser dobrado, sem prejuízo de outras 
sanções constantes em regulamento específicos. 
 
Art. 5º. As denúncias referentes ao descumprimento das medidas impostas neste Decreto poderão 
ser feitas por meio dos telefones da Vigilância Sanitária, nº (99) 98179-9672 / 98154-8125 / 98188-
6835 e Polícia Militar, nº (99) 98260-8975 / 98211-3269 / 98407-4938. 
 
Art. 6º. Permanecem em vigor às determinações dos Decretos Municipais, não alteradas por este 
Decreto.  
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Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação devendo produzir efeitos a partir do 
dia 26 de maio de 2020 às 00h00min. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Loreto (MA), em 24 de maio de 2020. 
 

 

 


