GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 38, DE 02 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS A SEREM
IMPLEMENTADAS NO MUNICÍPIO DE BALSAS
A PARTIR DE 02 DE JULHO DE 2021 EM
REGIME ESPECIAL DE PREVENÇÃO AO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BALSAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
das atribuições constitucionais e legais que lhe confere o art. 8º, incisos I, IX, XXVIII e art.
74, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO a permanência do estado de emergência em razão da
pandemia global da COVID-19, bem como, da aplicação das medidas para a contenção dos
efeitos no âmbito municipal;
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 36.264 DE 14/10/2020, publicado no
DOE – MA, em 15 out 2020 que Declarou o estado de calamidade pública no Estado do
Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral).
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Maranhão editou o Decreto
Estadual nº 36.203, de 30 de setembro de 2020 reiterando o estado de calamidade
pública em todo o Estado do Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento à COVID19, consolida as normas estaduais destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2),
e dá outras providências.
CONSIDERANDO o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à
autonomia dos Estados e Municípios “para a adoção ou manutenção de medidas restritivas
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino,
restrições de comércio, de atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras”;
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção
por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à definição de medidas
proporcionais ao objetivo da prevenção;
CONSIDERANDO que o munícipio de Balsas adotou todas as medidas de
prevenção e combate a disseminação da COVID-19 e elaborou um Plano de Contingência
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e Combate ao COVID-19 além de outras medidas como o Hospital de Campanha, aquisição
de Equipamentos de EPI´s;
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração
Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e
disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar
social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de
doença e de outros agravos.
DECRETA:
Art. 1º A partir do dia 02 de julho de 2021 até o dia 12 de julho de 2021,
além das medidas estabelecidas pelo Governo do Estado do Maranhão que deverão ser
cumpridas no âmbito do município de Balsas, ficam estabelecidas as seguintes medidas
de prevenção e combate ao COVID-19:
I- Fica PROIBIDA à venda de bebida alcoólica após às 00:00h em todo o
município de Balsas.
II- Os Bares, Restaurantes, Distribuidoras de bebidas e afins somente
poderão funcionar até as 00:00h.
§1º Incluem nas proibições do inciso I deste artigo a venda de bebida
alcóolica em Supermercados e similares e a entrega a delivery.
§2º Os Bares, Restaurantes e estabelecimentos similares poderão funcionar
com o limite máximo de 70% (setenta por cento) de sua capacidade física.
Art. 2º As igrejas e templos de qualquer natureza somente poderão
funcionar a partir do dia 02 de julho de 2021 ao dia 12 de julho de 2021 com o limite
máximo de 70% (setenta por cento) de sua capacidade física, mantendo as medidas
sanitárias de distanciamento mínimo e uso obrigatório de mascara de proteção facial.
Art. 3º A partir de 02 de julho de 2021 a 12 de julho de 2021, no âmbito
do município de Balsas, a realização presencial de reuniões e eventos dar-se-á de acordo
com as regras estabelecidas pelo Governo do Estado do Maranhão e o limite máximo
autorizado é de 150 (cento e cinquenta) pessoas por evento.
Paragrafo único. Não está incluso na autorização a que se refere o caput
deste artigo o funcionamento de cinemas e teatros.
Art. 4º Todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal nº 35, de 22
de junho de 2021 permanecem em vigor, nos dias 03 de julho de 2021 e 04 de julho de
2021 no Rio Balsas e no Rio Maravilha dentro de perímetro urbano e rural fica proibida a
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venda e o consumo de bebida alcóolica a partir das 15:00h e os bares e restaurantes
deverão ser fechados após às 15h.
Art. 5º As medidas sanitárias de prevenção e combate ao COVID-19
deverão ser obrigatoriamente cumpridas em todo o âmbito do município de Balsas, como
o uso obrigatório de mascara de proteção fácil, manutenção do distanciamento mínimo.
Art. 6º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento
das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), interdição e demais sanções administrativas e penais,
nos termos previstos em leis e Decretos que regem a matéria.
Art. 7º As denúncias referentes ao descumprimento das medidas impostas
neste Decreto poderão ser feitas por meio dos telefones 190 e (99) 98845-2495.
Art. 8º Permanecem em vigor às determinações dos Decretos Municipais
anteriores, não alteradas por este Decreto.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos do dia 02 de julho de 2021 ao dia 12 de julho de 2021, podendo ser
prorrogado.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 02 DE JULHO DE 2021.
ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA
Prefeito Municipal de Balsas
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