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Decreto

DECRETO N° 14/2021

DISPÕE  SOBRE  AS  REGRAS  DE  FUNCIONAMENTO  DE  BARES,
LANCHONETES  E  EVENTOS FESTIVOS NO MUNICÍPIO  DE  SÃO JOÃO
BATISTA EM RAZÃO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O prefeito Municipal de São João Batista/MA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso III  da Lei Orgânica do
Município;

CONSIDERANDO  que é competência do Chefe do Poder Executivo,
dentro do princípio do interesse público, e com base no artigo 71,
inciso  III  da  Lei  Orgânica  do  Município,  de  expedir  decretos  para
regulamentar leis, com vistas a resguardar promover o bem-estar da
coletividade;

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar no âmbito municipal de
São  João  Batista  as  regras,  procedimentos  e  medidas  de
funcionamento  e  das  atividades  econômicas  e  públicas  diante  da
epidemia enfrentada pelo coronavírus;

CONSIDERANDO, a elevação na ocupação dos leitos de enfermaria e
de UTI da rede estadual, bem como o possível colapso do sistema de
saúde na esfera estadual e, por conseguinte na esfera municipal;

CONSIDERANDO  ainda,  a  insuficiência  do  número  de  vacinas  até
então  disponibilizadas  à  rede  pública  de  saúde;

DECRETA:

Art.1°.  Fica  temporariamente  proibido  no  Município  de  São  João
Batista/MA, em qualquer horário, o oferecimento de entretenimento
em bares e similares,  bem como a realização de shows e eventos
festivos, em locais públicos e privados, entre outras atividades que
estimulem a  aglomeração  de  pessoas,  sob  pena  de  autuação  dos
proprietários  e  responsáveis,  pelos  fiscais  municipais,  guarda
municipal  e  polícia  militar,  por  atos  contra  a  saúde  pública.

Art.  2°.  Fica  também  suspenso  o  atendimento  presencial  nas
lanchonetes, estando autorizado somente pedidos através de serviço
delivery.

Art. 3°. Todas as demais atividades comerciais e estabelecimentos
não  enquadrados  nos  artigos  anteriores  deverão  intensificar  os
controles:

I - do uso obrigatório de máscaras;

II - da quantidade permitida de entrada e permanência de pessoas;

III - do cumprimento do distanciamento social;

IV  -  da  correta  higienização  das  mãos  e  das  superfícies  dos
estabelecimentos;

Art.  4°.  As  medidas  previstas  neste  decreto  poderão  ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescentando-se outras, a
depender da fase epidemiológica do contágio.

Art. 5°. As medidas previstas neste decreto permanecerão em

vigor até o dia 30/03/2021.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, São João Batista/MA, 15 de março de 2021

EMERSON LÍVIO SOARES PINTO

PREFEITO MUNICIPAL
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