
Diário Oficial
MUNICÍPIO DE MIRINZAL - MA

Mirinzal - MA :: Diário Oficial - Edição 881 :: Quinta, 25 de Março de 2021 :: Página 1 de 1

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

25
/0

3/
20

21
 2

0:
13

:1
5

P
ág

in
a 

1 
de

 1

DECRETO Nº 19, DE 25 DE MARÇO DE 2021

Restitui a vigência do Decreto nº 16, de 05 de Março de 2021, estende as
medidas até o dia 15 de Abril de 2021, modifica dispositivos e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL, no uso das atribuições que
lhe confere os incisos III e IV do art. 72 da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19, o que exige
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da
etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores
crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova
variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;

CONSIDERANDO os limites de fornecimento de insumos e de
contratações de equipes médicas, para ampliação de unidades de
internação hospitalar, destinadas a suprir o aumento exponencial de
pacientes infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhão e para o
Município de Mirinzal;

CONSIDERANDO que o controle da lotação de meios de transportes
públicos é medida não farmacológica relevante para a prevenção e
contenção da COVID-19, uma vez que contribui para a garantia da
distância de segurança entre indivíduos e evitam aglomerações;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de
infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil da
população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao
objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal que a crise
sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º. Este Decreto restitui a vigência do Decreto nº 16, de 05 de Março de
2021, que passará a viger da dada da publicação deste Decreto até o dia
15 de Março de 2021, salvo se, modificado o contexto sanitário, se faça
necessária a adoção de novas medidas com vistas ao enfrentamento da
Pandemia da COVID-19.

CAPÍTULO II

DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO DE EVENTOS E
REUNIÕES

Art. 2º. Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, fica suspensa,
em todo o território do Município de Mirinzal/MA, a autorização para
realização de reuniões e eventos, inclusive aqueles previstos no § 7º do art.
4º do Decreto Estadual nº 36.203, de 30 de setembro de 2020.

Art. 3º. Todos os prazos de suspensão de atividades de que trata o
Decreto Municipal nº 16, de 05 de Março de 2021, retornam a viger, da
data de publicação do presente Decreto, até o dia 15 de Abril de 2021.

Parágrafo Único. A suspensão de que trata este artigo poderá ser
prorrogada, ou se, por modificações no contexto e evolução da Pandemia,
o Poder Público Municipal entenda ser necessária a adoção de novas
medidas.

Art. 4º. Fincam incluídas as seguintes medidas sanitárias:

1º. Os bares poderão funcionar de segunda-feira a quinta-feira até
as 21:00 e de sexta feira a domingo até as 18:00, com no máximo
50% da capacidade de público presente.

2º. Os bares, restaurantes e estabelecimento congêneres deverão
limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoas para
cada 5,00m² (cinco metros quadrados) de área interna do
estabelecimento, não incluindo-se neste cálculo a área de depósito,
setor administrativo e outros.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 25 DE MARÇO DE 2021.

AMAURY SANTOS ALMEIDA

Prefeito do Município de Mirinzal
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