
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

DECRETO N° 007/2021 -GABINFTB DO PREFEITO

DISPOE SOBRE MEDIDAS TEMPORARIAS DE PROTECAO
E       PREVENCAO       AO       CONTAGIO       PEIO       NOV0
CORONAVIRUS    (COVID     19)    E    DEFINE    REGRAS    E
MEDIDAS   DE   PREVENCA0   NO   FUNCIONAMENTO   DE

•ATlvlDADEs    No   AMBIro    Do    MUNlcfplo    DE    sAo
BENEDITO    DO    RIO    PRETO     (MA)     E    DA    0UTRAS
PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SAO  BEREDITO  DO  RIO  PREro,  Estado  do
Maranhao, Sr. WALIAS GONCAILVES ROCHA, no uso de suas atribuic6es legais, e
em conformidade com a Lei Onganica Municipal e:

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

CONSIDERANDO  que  a  omissao  dos  agentes  ptiblicos  no  efetivo  combate  a
pandemia  atraves  da  realizapao  de  medidas  de  conteneao  do  confagio  e  da
proliferapao   do   virus   da   Covid-19,   pode   resultar   em   ac6es   judiciais   de
responsabilizaGao pessoal nas esferas civel e criminal;

CONSIDERAND0 o que consta a Lei Federal n°  13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de sadde pdblica
de importincia intemacional decorrente do novo Coronavirus (COVID-19) ;

CONSIDERAND0 que o Ministerio da Satide, por meio da portaria n°  188, de 03 de
fevereiro de 2020,  por conta da infec¢ao humana pelo novo Corona.virus  (COVID-
19), declarou esta.do de Emergencia em Sadde mblica de importincia nacional -
ESPIN;

CONSIDERANDO que os dados epidemiol6gicos sinalizam o alastramento do novo
Coronavirus no pais, inclusive no Estado do Maranhao, com o aumento dos casos,
tal qual ja se observa em paises da Europa, que ja reeditaram medidas de#nifeotry
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CONSIDERANDO   o   recente   surgimento   de   uma   mutacao/variante   do   novo
Coronavirus, segundo amplamente noticiado na imprensa, e mais contagiosa;

CONSIDERANDO o aumento significativo de casos testados positivo no Municipio
de Sao Benedito do RIo Preto/MA;

CONSIDERANDO  que  o  novo  boletim  de  monitoramento  semanal  lnfogripe,  da
FI0CRUZ,  aponta uma tendencia de aumento de casos de sindrome respiratoria
aguda-grave (SRAG) em todo pals;

CONSIDERANDO  que  tal  crescimento  possivelmente  reflete  a  flexibilizapao  das
medidas  de  distanciamento  social,  a  retomada  de  atividades  nao  essenciais,  o
descumprimento dos protocolos sanitarios e as aglomerac6es observadas durante o
pleito eleitoral e festividades;

CONSIDERANDO que o Govemo do Estado Maranhao editou Decreto n.° 36.531 de
03 de marco de 2021;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no ambito do Municipio de
Sao Benedito do Rio Preto as regras, procedimentos e medidas para o enfretamento
da citada situapao de Calamidade em Sadde Ptlblica.

DECRTA:

Art.  1° -Ficam proibidos,  ate o dia  11/04/2021,  a contar da data de publicapao
deste Decreto, no ambito do municipio de Sao Benedito do Rio Preto, a realizapao
de Shows, festas, serestas, mdsicas ao vino, son mecanico e automotivo, ou
qualquer evento ou reunlao que cause aglomerapao de peseoas, em estidios,
praeas, cases noturnas, clubes, bores e simllares.

Parigrafo iinico - Toma obrigat6rio o uso de mascaras em todo o municipio de Sao
Benedito do Rio Preto, MA.

Art. 2° - Fica permitido a atividade comercial em bares, restaurantes e similares ate
o  dia 05/04/2021,  na modalidade  Delivery,  permitida a retirada apenas para  o
consumo de bebidas e alimentaeao fora do estabelecimento,  desde que observado
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durante  o  tempo  de  espera  o  distanciamento  minimo  de  2  in  (dois  metros),
disponibilizando  alcool  em  gel  e  o  uso  obrigat6rio  de  mascaras  por  clientes  e
funcionatos.

Art. 3° - Os bancos, lotericas e demais correspondentes bancarios funcionarao com
capacidade  de  atendinento  reduzida  para  50°/o  (cinquenta  por  cento)  ate  o  dia
11/04/2021,   desde   que   observem   os   protocolos   de   seguranca  fixados   pelas
autoridades sanitarias , abrangendo concomitantemente :

§ 1° - distancia de seguranca entre as pessoas;

§ 2° - uso de equipamentos de protecao individual pelos funcionatos, podendo ser
mascaras lavaveis ou descartaveis;

§ 3° - higieniza?ao frequente das superfroies;

§ 4° - disponibilizacao aos funcionarios e aos clientes de alcool em gel e/ou agua e
sabao;

§ 5° - cabe as instituic6es bancarias o controle de acesso de clientes a fim de que
sejam evitadas aglomerac6es, no interior ou no exterior do estabelecimento;

§ 6® - E clever da instituicao bancaria organizar fflas, quando houver, inclusive com
a marcacao no solo ou adocao de balizadores.

Art.  4°  - Os 6rgaos e entidades ptlblicas terao suas atividades suspensas do dia
29/03/2021  a 31/03/2021.

§   1°.   0   disposto   neste   artigo   nao   se   aplica   aos   6rgaos   ou   as   entidades
que, por sua natureza ou em razao do interesse pdblico, desenvolvam atividades de
indispensavel continuidade, como assistencia social, defesa civil, guarda municipal,
trinsito,  1impeza  e  coleta  de  lixo,  amecadapao  e  fiscalizapao,  as  quais  deverao
observar de forrna especial as necessarias medidas de higiene e assepsia.

WattasGonap.s.P
MUT\.,C.,Pa)Preforo
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§ 2°. 0 trabalho em 6rgaos e entidades sera realizado de forma remota conforme
orienta¢ao dos responsaveis por cada pasta.

Art.   5®   -   Ate   o   dia   11/04/2021,   as   demals   atividades   econ6micas   terao
funcionamento condicionado a observancia das medidas sanitarias gerais e demais
normas municipais, estaduais e federais, ja previstas, especialmente na limitaeao
de  ptlblico  a  50%  da  capacidade,  exigencia  de  mascaras,  disponibilizacao  de
higienizapao das maos e limpeza pemanente do ambiente.

Art.  6° -  Em  caso  de  descumprimento  das  obrigap6es descritas  no  art.  1°  e mos
incisos do art.  2°,  o estabelecimento poderd ser multado no valor de R$  500,  00
(quinhentos  reais)  ate  o  valor mazdmo  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  por  cada
infrapao anotada.

§1®.  Em  caso  de  reincidencia  pelo  descumprimento  das  obrigae6es  impostas,  o
estabelecimento podefa ter a sua licenca suspensa ou cassada, observado, sempre,
o devido processo legal.

§2°. Fica a Vigilincia Sanitaria do Municipio e a Guarda Municipal responsavel pela
fiscalizacao e aplica?ao das multas impostas.

Art.  7°  -  Para  garantia  da  aplicacao  deste  Decreto,  fica  a  Guarda  Municipal
autorizada e encalTegada da fiscalizapao, com o auxilio da Policia Militar, que podefa
apreender  bens   e  pessoas,   ben  como  fechar  estabelecimentos   comercials   e
similares.

Art.  8°  -  Fica  determinado  o  fechamento  dos  acessos  rodoviarios,  principal  e
secundarios, ao Municipio e a instalacao de barreiras com a finalidade de controle
sanitario e orientapao.

§1® Devefa  ser instalada,  em  cada barreira,  uma unidade  de atendimento com
tenda,  aparelho para aferir temperatura corporal e panfletos educativos sobre a
COVID-19, com a presenca de agentes das foreas de seguranca municipal e demais
profissionais necessarios.

S2° Todos os veiculos serao abordados nas barreiras sanitarias e os condutores
questionados acerca de seu destino final.                                                            waiias Gongives ROcha

Profeito Mun'ic.ipal
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§3° Caso  pretendam  a  entrada  e/ou  permanencia  no  Municipio,  deverao  ser
prestadas   informac6es   requeridas   pelos   fiscais,   bern   como   sera   aferida   a
temperatura dos passageiros e colhidos os demais dados pertinentes, com intuito
de  averiguar  o  grau  de  probabilidade  de  contaminacao,  al6m  de  repassadas
orientap6es acerca das medidas preventives em relacao ao virus da COVID-19.

§4° 0 nao atendimento as determinap6es dos servidores investidos nas func6es de
controle dos acessos principais caracterizafa crime de desobediencia, na forma do
Art. 330, do C6digo Penal, sujeitando o infrator a pena de deteneao e multa.

Art. 9® Fica declarado FERIADO e PONTO FACULTATIVO, nas repartic6es P`1blicas
Municipais,   nos   dia3  25   de   26  de   mareo  respectivamente,   em  virtude  do
aniversario da cidade, e da determina¢ao do Govemo do Estado do Maranhao em
antecipar o feriado de Adesao do Maranhao a Independencia do Brasil.

Art.  10.  As  medidas  e  prazos  previstos  neste  Decreto  poderao  ser reavaliados  a
qualquer momento, de acordo com a situacao epidemiol6gica do Municipio, por ato
do Chefe do Poder Executivo.

Art.  11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Art.  12 - Revogam-se as disposic6es em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Sao Benedito do Rio Preto -MA, em 24 de mar¢o de 2021.

WaAasGerpeRode

w%ife#A#L##O!\'z;fa
Prefeito Municipal
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