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ESTADO D0 MARANIIAO
PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.398.150/0001-81

DECRETO N° 010/2021 -GABINETE D0 PREFEITO

SJlofUL4..  Disp6e  sobre  a  alterap5o  e  prorrogaqao  do
Decreto n° 009/2021, acrescentando medidas mais rigidas
para    o    enfrentamento    da    Covid-19    e    di    outras
providencias.

0  PREFEIT0  MUNICIPAL  DE   SA0  BENEDITO  D0  RI0  PRETO  -  MA,   Sr.   WALLAS

GONCALVES ROCIIA, no uso de suas atribuic6es conferidas por lei, em especial o que determina a Lei

Organica do Sao Benedito do Rio Preto - MA e.

CONSIDERANDO que e competencia do Chefe do Poder Executivo, dentro do principio do interesse
ptlblico, e com base no que disp6e a Lei Orgahica do Muniofpio de expedir decretos para regulamentar
as leis, com vistas a resguardar e promover o ben-estar da coletividade;

CONSIDERANDO que a omissao dos agentes pdblicos no efetivo combate a pandemia atraves da
realizapao  de medidas  de contengao do  contagio  e  da proliferapao  do virus da Covid-19,  pode
resultar em ap6es judiciais de responsabiliza¢5o pessoal nas esferas civel e criminal;

CONSIDERAND0 que aorganizapaoMundial de Sa4de -OMSclassificou como Pandemia o surto de
Coronavirus (Covid-19) e o Ministcho da Satde, por meio da Portaria n° 188. de 03 de fevereiro de
2020, declarou Emergencia em Sadde Ptlblica de Importincia Nacional em deconenciadalnfeccao
HumanapelonovoCoronavirus,oqueexigeesfolpoconjuntodetodooSistemaUnicodeSaddepara
identificapao daetiologia dessas ocorfencias, ben como a adoe5o de medidas proporcionais e restritas
aos riscos;

CONSIDERANDO o disposto naLei Federal n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que disp6e sobre as
condiq5espara a promoeao, proteqao e recuperapao dasatde, a organizac5o e o funcionamento dos
servigos correspondentes e da outras providencias;

CONSIDERANDO a edie5o da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que  disp6e sobre as
medidas  para  enfrentamento  da  emergchcia  de  sadde  pdblica  de   inporfencia   intemacional
decorrente do coronavims, que foi declarado como pandemia, pela organizapao mundiaL da salde;

CONSIDERAND0oDecreto n° 35.597, de  17 de mar?o de 2021, com vigencia de 180 (cento e oitenta)
dias, pronogaveis mediante novos Decrctos, editadopelo Govemo do Estado do Maranhao que alem de
reiterar  o  estado  de  calamidade  em   todo  o  Estado  do  Maranhao,  para  fins  de  prevencao  e
enfrentamento a COVIDl9,  estabelece  medidas  sanitalias  gerais  e  segmentadas  destinadas  a
contenc5o do Coronavins (SARS-CoV-2) e de outras providencias;

CONSIDERANDO a ADI n° 6625, que teve como decisao do Min. Do STF, Ricardo  Lowandowski,  a
pronngap5o de deereto que venceu dia 31/12/2020. deved continuar pelo tempo necessdrio a superapao da
fase mais critica da pandemia,

CONSIDERAND0  os  limites  de  fomecimento  e  iusumo  e  de  contratap5es  de  equipes  medicas,  para
alnpliapto de unidades de intemapfo hospitalar, destinadas a suprir o auniento exponencial de pacientes
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infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhao;

CONSIDERAND0 a necessidade de adotar medidas sanifarias mais rigorosas, visando o enfrentamento da
COVID-19  e  o  risco  iminente  de  esgotamento  do  Sistema  de  Sadde  no  Estado  do  Maranhao  e  de  seus
Municipios,

CONSII)ERANDOOATUALESTADODAPANI)EMIADOCORONAviRUsqueindica
o ninero crescente de casos didrios no Municipio de Sao Benedito do Rio Preto (MA), ben como o
surgimento de novas variantes da doen¢a;

DECRETA:

Art. 1°. Ficam prorrogadas por mais 14 dias (ate 09 de maio de 2021), as medidas estabelecidas
no Decreto N° 009/2020, contados a partir da data em que estaria programado para cessar os efeitos
deste (25 de abril de 2021), e serao ainda alteradas e acrescentadas as seguintes disposic5es:

Art. 20. 0 capw/ de art. 3°9 o art.15 e o art.17 do Decreto n° 09, de 08 de abril de 2021, passam
a vigorar corn a seguinte redacao:

Art.  3°.  Os  estabelecimentos  comerciais functonarao  em  hordrio  normal,  pordm  com
organizapao de filas, controle  de enlrada, disponibilizapdo de  dlcool em gel para clientes  e
funciondrios, manlendo sempre o distanctomento social e o uso obrigat6rio de mdscaras. OrBL)

Art.  15.  Os  templos  religiosos  poderdo  funcionar  desde  que,  respeitem  o  limite  de
ocupacao  ate o valor whximo  de  30%o da capacidade  do  templo,  com a disponibilizapfio  de
dlcool em gel e uso obrigat6rio de mdscaras nas dependGncias do templo, al6m de manter o
distanciamento dos assentos em no minima 2m (dois metros). a+R:)

Art. 17. Permanecem proibidas as prdticas de esportes coletivos e a realizapao de eventos
esportivos que inpliquem em aglonerapao. QIB:)

Pardgrofo tihico:  Deverao os responsdveis pelas equipes esportivas ser notificadas da
presente medida para que sou oumprimento seja Ofetivo.

Art. 3°. Ficam crcresce#/adas ao Decreto n° 09, de 08 de abril de 2021, os artigos  l9-A e  19-8,
com a seguinte reda9ao:

Art  19-A. Fica estabelecido o toque de recolher entre as 21  horas e 6 da manna. salvo
pessoas que estiverem trabalhando ou em busca de atendimento medico ou de f;armdcias. Em
caso de descumprimenlo haverd penalidade que ire desde advert6ncia ate a aplica¢do de malta
a depender da situapao abordada. OTR:)

Art. 19-8. Caberd a Secretaria de Schde iustituir diretrizes gerais para a execu¢ao das
medidas a fim de atender as provid6ncias deterrrinadas por esle Decreto, podendo, para tanto,
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editor normas complementares, em especial, o Plario de Contingencia para erfrentanento da
pandemia do novo Coronavirus neste municipio. QIR:)

Art. 40. A fiscaLizacao das medidas deteminadas por esse decreto sera realiznda pela Vigilancia
Sanitiria, Vigilancia Epidemiol6gica, Guarda Municipal e Policia Militar.

Art.  5°.  Havendo  descumprimento  das  medidas  estabelecidas  neste  decreto,  as  autoridades
competentes deverio apurar as priticas das infro¢5es administrativas, conforme o caso previsto nos
incisos VII, VIII, X. XXIX9 XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437/77 ben como o ilicito penal previsto
no art. 268 do C6digo Penal.

§ 1°.  Sem prejuizo da sangao penal legalmente prevista, o descumprimento das regras disposta
nesse  decreto enseja a aplicapao das sang6es administrativas abaixo  especificadas,  prevista na Lei
Federal 6.437/77:

I - Advertchcia;
11 - Multa;
Ill - Interdigao parcial ou total do estabelecimento.

§ 2°. As sang6es previstas no parigrafo anterior serio aplicadas pela Secretala Municipal de
Sadde ou por quem esta delegar compet6ncia mos moldes do Art. 14 da Lei Federal 6.437 de 20 de
agosto de  1977.

Art. 6°. As regras dispostas neste Decreto poderao ser revistas a qualquer tempo. tomando-se
mais rigidas  ou  flexiveis  a depender das recomenda¢6es  do  Govemo  do  Estado  do  Maranhao  ou
Ministerio da Sadde.

Art. 7°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, com efeito, a partir de data da
sua assinatura.

Art. 8°. Revogando-se as disposi¢des em contririo.

D6 ciencia, publique-se e cumpra-se.

GABINETE D0 PREFEITO DE SA0 BENEDITO D0 RI0 I.RETO, ESTAD0 D0 MARANIIAO,

22 DE ABRIL DE 2021 .

Publicado e afixado em local

pfoprio da Prefefrora Confome
M86m1a

Profeito Municipal


