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DECRETO Nº 014/2021 - GABINETE DO PREFEITO

Ementa: Dispõe sobre Luto Oficial no município de São
Benedito do Rio Preto, MA, em virtude do falecimento da
Sr.ª Maria do Amparo Carneiro Monteles, Ex-Vereadora
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO, Estado do Maranhão, Sr. WALLAS GONÇALVES
ROCHA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o falecimento da Ex-Vereadora deste
município, no dia 26 de maio de 2021, Sr.ª Maria do
Amparo Carneiro Monteles,

CONSIDERANDO, os trabalhos dedicados à comunidade
sambeneditense no decorrer de sua vida como cidadão e
vereadora.

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder
Público render justas homenagens àqueles que com o seu
trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para
o bem estar da coletividade,

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial, por 2 (dois) dias, a
contar desta data, no Município de São Benedito do Rio
Preto, MA, em virtude do falecimento, no dia 26 de maio de
2021, da Senhora Maria do Amparo Carneiro Monteles,

que, em vida, prestou inestimáveis serviços a este município,
tendo exercido o cargo de vereadora.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

 

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO - MA, em 26 de maio de 2021.

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 015, DE 26 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a prorrogação e alteração do Decreto
Municipal nº 013 e dá outras providências.

O EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, no uso de suas
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e,

 

CONSIDERANDO, que nos termos do Artigos 196 e 197 da
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Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos;

CONSIDERANDO, que por meio da Portaria n° 188, de 03
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona vírus e
que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de
COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas
ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais
e restritivas aos riscos;

CONSIDERANDO, que por meio do Decreto n°
35.672/2020, foi  declarado estado de calamidade pública
em todo o território do Estado do Maranhão, em razão dos
casos de contaminação pela COVID-19, o que foi
homologado e reconhecido pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão por meio do Decreto Legislativo n°
498/2020 e reiterado pelo Decreto n° 35.742/2020;

CONSIDERANDO, o atual momento da pandemia, com
indicadores crescentes de forma exponencial em todo o
País, inclusive com casos comprovados da Nova Variante
da COVID-19, com potencial possivelmente mais elevado
de contágio e transmissibilidade;

CONSIDERANDO, as orientações oriundas da FAMEM por
meio da Recomendação n° 004/2021/FAMEM/COVID-19,
diante do agravamento da pandemia e do colapso na rede
de atendimento público e privado;

CONSIDERANDO, que os casos estão em uma crescente
no Município de São Benedito do Rio Preto - MA e nas
cidades vizinhas, e ser objetivo da Prefeitura Municipal que
a crise sanitária seja superada o mais rápido possível.

 

DECRETA:

Art. 1°. Ficam prorrogadas todas as medidas de proteção e
combate ao COVID-19 previstas no Decreto Municipal nº
013, devendo o presente Decreto vigorar até o dia 14 de
junho de 2021, sendo alterado somente nos seguintes
pontos:

Art. 2º O art. 2º do Decreto Municipal nº 013/2021 passará a
vigorar com as seguintes alterações:

I - Em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que
privados, cujo funcionamento seja autorizado na forma

deste Decreto, é obrigatório o uso de máscaras de proteção,
descartáveis, caseiras, ou reutilizáveis, conforme
determinado pela ANVISA;

II - Deve ser observado o distanciamento social, limitando-
se, ao estritamente necessário, a circulação de pessoas,
estando terminantemente proibidas aglomerações de
qualquer natureza;

III - Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, fica
SUSPENSA, em todo o território municipal inclusive na
região balneária desta municipalidade, a autorização para a
realização de qualquer tipo de eventos públicos ou privados,
sejam eles festivos, sociais, religiosos, jantares, shows,
serestas, confraternizações, eventos esportivos e afins;

IV - Fica autorizado as atividades em estabelecimentos
como depósitos de bebidas e bares, somente pelo sistema
de delivery ou retirada no local, sendo autorizados a
funcionar entre as 08:00 h e as 21:00 h;

V - Os restaurantes, lanchonetes, pizzarias,
conveniências e churrascarias funcionarão com limite
de 30% da sua capacidade máxima, sendo permitida a
permanência de 04 (quatro) pessoas por mesa, respeitando
o distanciamento destas, com a disponibilização de álcool
em gel e o uso de máscaras em seu interior, observando o
horário limite estabelecido neste decreto;

VI - Os estabelecimentos comerciais, incluindo bancos,
lotéricas e congêneres poderão funcionar em horário
normal, porém com apenas 50% de sua capacidade de
permanência e acesso, ainda com organização de filas,
controle de entrada, respeitando o distanciamento mínimo
de 1,5 (um e meio) metro para cada pessoa na fila de
espera, disponibilização de álcool em gel para clientes e
funcionários, sendo obrigatório o uso de máscara.

Parágrafo único. Os carrinhos de super mercado
deverão ser higienizados, a cada troca por cliente.

VII - As igrejas e templos religiosos poderão abrir para a
celebração de missas e cultos, desde que atendam às
exigências sanitárias e que operem em 30% (trinta por
cento) de sua capacidade, com alternância de dois assentos
no mínimo de espaço entre os mesmos, devendo cumprir
integralmente os protocolos de medidas sanitárias, com uso
obrigatório de máscaras e de álcool em gel, respeitando os
horários limites estabelecidos por este decreto;

VIII - Devem os munícipes se recolherem em suas
residências no período compreendido entre as 21 horas de
um dia e as 05 horas da manhã do dia seguinte;

IX - As academias de ginástica poderão funcionar com a
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capacidade de pessoal reduzida, no percentual de 30%
(trinta por cento), observado o limite de funcionamento das
06h da manhã até às 21h;

X - A comercialização nas feiras livres fica restritas aos
feirantes locais, sendo proibida a venda de produtos por
feirantes de outros municípios. Assim como, fica proibida a
venda de produtos e circulação de vendedores/camelôs
e cobradores de outros municípios no território de São
Benedito do Rio Preto.

XI - Fica permitida a entrada de caminhões e/ou similares
exclusivamente para o abastecimento das feiras, sacolões,
hortifrutis, comércios de gêneros alimentícios e comércio
geral.

Parágrafo único. O distanciamento entre barracas,
quiosque e afins, deverá ser de, no mínimo, 03 (três)
metros.

Art. 3°. Elevar o Poder de Polícia da Guarda Municipal e
das equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, para a
fiscalização das medidas citadas nos artigos anteriores,
podendo adotar as seguintes medidas coercitivas, caso
ocorra o descumprimento:

I - Advertência;

II - Sanção Administrativa com aplicação de multa, no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), considerando a gravidade da infração e a capacidade
econômica do infrator, nos termos do que é definido pelo
Art. 2°, §§1° a 3° da Lei Federal n° 6.437 de 20 de agosto
de 1977;

III - Fechamento do estabelecimento comercial de forma
temporária até a sua adequação as medidas anteriormente
estabelecidas;

IV - Interdição parcial ou total do estabelecimento;

1° As sanções administrativas previstas no parágrafo
anterior serão aplicadas pelo Secretário de Saúde
desta Municipalidade, ou por quem este delegar a
competência, na forma do Art. 14 da Lei Federal n°
6.437 de 20 de agosto de 1977.

Art. 4° Fica a Policia Militar, a Guarda Civil Municipal   e as
vigilâncias sanitárias e epidemiológica responsáveis pela
fiscalização das medidas citadas nos artigos anteriores.

Art. 5º. Em virtude dos crescentes casos de covid-19 nos
órgãos públicos municipais, ficam suspensos os
atendimentos presenciais ao público, podendo funcionar
somente de maneira interna. As Secretarias deverão adotar

o sistema remoto, revezando servidores.

 1°. Cada Secretaria poderá, mediante
agendamento, realizar atendimento em casos
excepcionais que requeiram urgência.
2°. O disposto não se aplica aos serviços
considerados essenciais.

Art. 6°. As regras dispostas neste Decreto, poderão ser
revistas a qualquer tempo, tornando-se mais rígidas ou
flexíveis a depender das recomendações do Governo do
Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde.

Art. 7°. Este Decreto entre vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO - MA, 26 DE MAIO DE 2021.

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4f23f13366dc9c48b2fe340de6cb282cbbf5b354

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

http://www.tcpdf.org

	DECRETO Nº 014/2021 - GABINETE DO PREFEITO
	DECRETO N° 015, DE 26 DE MAIO DE 2021.

