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DECRETO No 001/2021, de 12 de janeiro de 2O2A

DISPÕE sobre as medidas de prevenção e contenção
pandemia
coronavírus (covid-l9), com
orientações sobre as atividades administrativas
presenciais do Município de Bequimão e acerca de
realizaçáo de eventos e dá outras providências.

da

de

O Senhor João Batista Martins, Prefeito do Município de Bequimão, localizado no
estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a edição de decretos anteriores, regulamentando suspensão de
e de aglomerações, por conta da pandemia global do novo
coronavírus (COVID-19), assím declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

aulas, de eventos públicos

CONSIDERANDO que as medidas adotadas pelo município de Bequimão têm
alcançado êxito no que se refere à política de controle e combate ao novo coronavírus;

o

CONSIDERANDO
novo aumento do número de casos notificados pela
Secretaria MunicÍpal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, o que pode gerar uma
segunda onda de infecções pelo coronavírus;
CONSIDERANDO a recomendação no 0212021, do Ministério Público do Estado
do Maranhão, por meio da Promoloria de Justiça de Bequimão/MA pela SUSPENSÃO de
ShowslFestas ou eventos em bares/restaurantes/casas de shows de grande porte, ou seja, com
a presença de mais de 150 pessoas, públicos ou privados, anunciados para ocorrer no período
do festejo de São Sebastião em Bequimão/MA, bem como qualquer outro evento/programação
que importe em aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO que compete ao município, no âmbito de suas atribuiçôes,
disciplinar os assuntos de interesse local, de acordo com as recomendaçÕes dos órgãos.
DECRETA:

Art. 1' Ficam suspensas, pelo prazo de 7 (sete) dias, as atividades administrativas
presenciais, do Município de Bequimão, exceto as que se referem à manutenção dos serviços
essenciais, em expediente interno. Gestores e demais servidores municipais deverão realizar
suas atividades de forma remota, com base em plano de trabalho a ser encaminhado ao
Gabinete do Prefeito;

Art. 20 Fica mantido o funcionamento do comércío e demais atividades
econômicas, devendo ser intensificadas as medidas de biossegurança (uso de máscaras,
disponibilizaçâo de álcool em gel e controle do distanciamento iocialj, dà responsabilidade
dos(as) proprietários(as);
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DECRETO No 00í12021, de 12 de janeiro de 2020

DISPÔE sobre as medidas de prevenção e contenção
pandemia
coronavírus (covid-19), com
orientações sobre as atividades administrativas
presenciais do Município de Bequimão e acerca de
realização de eventos e dá outras providências.

da

de

O Senhor João Batista MaÉins, Prefeito do Município de Bequimão, localizado no
estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a edição de decretos anteriores, regulamentando suspensão de
e de aglomerações, por conta da pandemia global do novo
coronavírus (COVID-19), assim declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

aulas, de eventos públicos

CONSIDERANDO que as medidas adotadas pelo município de Bequimão têm
alcançado êxito no que se refere à polÍtica de controle e combate ao novo coronavírus;

CONSIDERANDO o novo aumento do número de casos notificados pela
Secretaria MunicÍpal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, o que pode gerar uma
segunda onda de infecçÕes pelo coronavírus;
CONSIDERANDO a recomendação no 0212021, do Ministério Público do Estado
do Maranhão, por meio da Promoloria de Justiça de Bequimão/MA pela SUSPENSÃO de
ShowslFestas ou eventos em bares/restaurantes/casas de shows de grande porte, ou seja, com
a presença de mais de 150 pessoas, públicos ou privados, anunciados para ocorrer no período
do festejo de São Sebastião em Bequimão/MA, bem como qualquer outro evento/programação
que importe em aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO que compete ao município, no âmbito de suas atribuiçÕes,
disciplinar os assuntos de interesse local, de acordo com as recomendações dos órgãos.
DECRETA:

Art. 1" Ficam suspensas, pelo prazo de 7 (sete) dias, as atividades administrativas
presenciais, do Município de Bequimão, exçeto as que se referem à manutençâo dos serviços
essenciais, em expediente interno. Gestores e demais servidores municipais deverão realizar
suas atividades de forma remota, com base em plano de trabalho a ser encaminhado ao
Gabínete do Prefeito;

Art. 20 Fica mantido o funcionamento do comércio e demais atividades
econômicas, devendo ser intensificadas as medidas de biossegurança (uso de máscaras,
disponibilização de álcool em gel e controle do distanciamento iociatj, dà responsabilidade
dos(as) proprietários(as);
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Art. 3" Fica mantido o funcionamento das instituições religiosas, condicionado à
observância das medidas sanitárias (uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e
controle do distanciamento social);
Art. 40 Permanecem em funcionamento os restaurantes e bares, mas com número
limitado de clientes, em mesâs, obedecendo ao distanciamento de 1,5m entre as pessoas, bem
como ao cumprimeiro de medidas sanitárias (uso de máscaras, disponibilização de álcoolem gel
e controle do distanciamento social);
Art. 50 Ficam suspensos os shows/festas ou eventos em bares/restaurantes/casas

de shows de grande porte, públicos ou privados, com a presença de mais de 150 pessoas,
anunciados para ocorrer no período do festejo de Sáo Sebastião em Bequimão/MA, bem como
qualquer outro evento/programação que importe em aglomeração de pessoas que sejam
contrários às regras sanitárias previstas no DECRETO ESTADUAL No 36.203, DE 30 DE
SETEMBRO DE 2A20, na PORTARIA No 055, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 (alterado pela
PORTARIA

NO

081, DE 21 DE OUTUBRO DE 2A2$;

Parágrafo único: os eventos referentes ao Festejo de São Sebastião devem ser
remarcados para datas posteriores. Os responsáveis podem comunicar à Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo a suspensão dos eventos e as novas datas propostas;
Art. 60 Fica estabelecido o rodízio de veículos que fazem linha entre os povoados

da Zona Rural e a sede do município, conforme tabela em anexo, como forma de evitar

as

aglomerações e a disseminação do vírus;

fuft.74 Permanece obrigatório o uso de máscara, essencial ao cumprimento das
recomendações de proteção estabelecidas pela Organização Muncial de Saúde, pela Secretaria
Estadual de Saúde e pelos Decretos Municipais;

§1o É obrigatório o uso de máscaras em comércios, templos religiosos,
academias, bares e restaurantes. Os proprietários são os responsáveis por garantir o
cumprimento dessa obrigatoriedade, sob pena de multa.
§2o Nos órgãos públicos que permanecerem em funcionamento, por atuarem com
atividades essenciais, é obrigatório o uso de máscaras por todos os servidores públicos
municipais, sendo vedada a entrada de quem desobedecer à norma. Também só terão acesso
aos orgãos do Município os visitantes que estiverem utilizando máscaras.
§3o A Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária do município ficam autorizadas a
aplicar advertências e multas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e de R$ 500,00
(quinhentos reais), em caso de reincidência, revertidas ao Fundo Municipal de Saúde (FMS),

Art. 8o Caso sejam ocupados 70% (setenta por cento) dos leitos do Hospital Lídia
Martins destinados à internação de pacientes com Covid-19, serão retomadas as medidas mais
restritivas quando à abertura do comércio, bares, restaurantes e sedes de instituições religiosas;
Art. 90 A desobediência destas normas fica sujeita às penalidades cabíveis.
fiscalizar o cumprimento do presente Decreto, serão feitas vistorias e barreiras, pela
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Sanitária, e haverá controle de circulação, pela Guarda Municipal, aos quais compete aplicar
advertências e multas.
Parágrafo Unico - Todas essas medidas poderão ser revogadas, a depender dos
novos números do Boletim Epidemiológico.

Aú. 10o Este decrdto entra em vigor na data de sua publicaÇão no Diário Oficial do
Município (e-DOM), revogando-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução do presente
Decreto pertencerem que o cumpram e o façam cumprir, tão inteiramente como nele contém. O
Gabinete do Prefeito o faça imprimir, publicar e correr.
GABINETE

DO PREFEITO MUNICIPAL DE BEOUIMÃO - ESTADO DO

MARANHÃO, em l2dejaneiro de2021.
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RODÍZIOS DE VEICULOS DAS COMUNIDADES DA
ZONA RURAL PARA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO.
tRA- DtA 13t01t2021
MACAJUBAL, SANTA-FLOR,
INHOAPONTALEREGIOES
FLORESTA, CENTRINHO, SA
LHAU E REGIOES
.
QUINTA.FEIRA DIA 14I0íI2A21
ZE FELIPE, JACIOCA A MOJO E RE
VILA NOVA A AREAL, PERICUMÃ E REGI
SEXTA-FE
15t01t2021
B. AIRES, MURICINZAL,
A QUINDIUA E RI
BENFICA, B. DO CAMPO, R. GRANDE A ARIQUIPA E REGI
SEGUNDA.FEIRA . DIA 1810112021
TAPEUA, CO
PARICATIUA E REGIOES
FREDERICO, R.SUL, GOIABAL,
RITIRANA E REGI
TERÇA-FETRA - DtA 1
UBAL, SANTA-FLOR, CODOZINHO A P
FLORESTA, CENTRINHO, SANTANA A CALHAU E REGI
ARTA.FEIRA - DIA 2OIO1I2O21
FELIPE, JACIOCA A
VILA NOVA A A
PER]CUMA E REGI
1to1t2a21
QUINTA.FEIRA B. AIRES, MURICINZAL, RAMAL A Q
NFICA, B. DO CAMPO, R. GRANDE A ARIQUIPA E RE
EXTA-FE|RA - DIA 22t01 t2A21
A PARICATIUA E REGI
FREDERICO, R.SUL, GOI
BURITIRANA E RE
SEGUNDA-FEIRA.
2il41t2024
MACAJUBAL, SANTA-FLOR, CODOZI
A PONTAL E REGI
TA. CENTRINHO. SANTANA
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