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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAT

DECRETO No 09 de lt Margo de2021.

Revoga o Decreto " 0g/2021 e altera o Decreto
n"07/2021, no que tonge ao funcionamento de
bares e o consumo/comercializagdo de bebidas
alcohlicas no Munic{pio de Magalhdes de
Almeida-W em razdo da prevengdo e combate a
COVID-L9 e dd outras providAncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA EStAdO dO
Maranhdo no uso das ahibuigOes que lhe s6o conferidas pelo art. 67, vl, da Lei
Orgdnica do Municipio:

CONSIDERANDO que 6 compet6ncia do Chefe do Poder Executivo, dentro doprincipio do interesse priblico, e com base no art. 67, vI, da Lei drg6nica do
Municfpio de, expedir_decretos para regulamentar as leis, com vistas a reftuardar e
promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO que o Minist6rio da Saride, por meio da Portaria no 188, de
03.02.2020, Por conta da infecgdo humana pelo novo coronavfrus (COVID-19),
declarou estado de Emerg6ncia (Calamidade) em Saride Priblica de Import6ncia
Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a cdmara dos Deputados, em 1g de margo de 2020, e o
Senado Federal, em20 de margo de2020, reconheceram a exist6ncia de calamidade
priblica para os fins do artigo 65, da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio
de 2000;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais no 35.672, de 16.03.2020, que disp6s, no
dmbito do Estado do Maranhio, sobre as medidas de calamidade priblica em saride
priblica de import6ncia internacional e suas alterag6es, em especial o decreto no.
35.731 de 11 de abril de2020;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no dmbito do Municipio de
MagalhSes de Almeida-MA as regras, procedimentos e medidas de funcionamento das
atividades econ6micas e priblicas diante da epidemia enfrentada;

CONSIDERANDO o que j6 foi determinado nos Decretos municipais nrimeros
00412020 -que declarou o Estado de Calamidade priblica; 00512020, 00612020 e
00912020;

DECRETA:
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Art. 1o Fica revogado o irrtimo decreto de no 0g/202r, voltando a vigorar
as disposigdes originais do Decret o no 07 /2021.

Art' 20 Fica acrescido o pardgrafo irnico ao Art. 7" doDecreto no 07/2021,
com a seguinte redag6o:

"Desde que observadas as nonnas sanit6rias de
combate e prevengdo d covlD-l9, frca permitido o
funcionamento de lanchonetes, restaurantes e
estabelecimentos cong€neres para comercializagdo e
consumo de gcneros alimentfcios por clientes no local
atd as 20 (vinte) horas, e a partir desse hor6rio,
referidos estabelecimentos somente poderdo operar em
sistema de delivery (entrega), permanecendo, em todo
caso, vedada a comercializaqdo de bebidas alc6olicas.,,

Art.3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando
apenas disposigdes contr6rias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Magalhdes de Almeida, 11 de margo de
202r.

)

iqnato Carvalho
o Municipal


