
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
União Força e Trabalho

Gabinete do Prefeito

DECF|,ETO N.o 029/2A2L, DE 19 DE IíARÇO DE 2021.

ÀItera, em parte, o Decreto Mrnicipal. N"
O26|2O2L, de 15 de março de ?OZL, ÇFrê
instituiu novas medidaE de
distanciamento control-ado, wisando a
prevenção e o enfretamento à pandemia do
Corona vírus COVID-19, ro ârnbito do
Município de Porto de Moz ê dá outras
providencias.

O Prefeito Municipal de Porto de Moz, Senhor Rosibergue Tomes
Campos, êrTr conformidade com o que estabelece os art" 78 e 94, VI
da Lei Orqânica do Municipio de Porto de Moz.

CONSIDERANDO que incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos
próprios da atividaOe administrativa e que o Municipio de Porto
de l4az possui competência concorrente normativa em relação às
questÕes de Saúde Pública voltadas ao coletivo;

CONSfDERÀNDO que o Município de Porto de Moz em 15 de marÇo de
202L publicou o Decreto Municipal n" 026/2A27, j-nstituindo novas
medidas de distanciamento social, de prevenção e de combate à
Pandemia do Covid-].9;

CONSIDERâ$IDO que após a publicação do Decreto Municipal no
A26/2027, foram observadas situações especificas que necessiLam
de adequaçãc da norma

DECRETA:

Art" 1o - O artigo 13 do Decreto Municipal n" C26/202L, de 15 de
marÇa de 2A27, passa a vigorar com a seguinte redação:

nArt,. 13 As atiwidades relacionadas a
restaurantes, lanchonetes e estabelecímentos afins,
deverão restringir 508 (cinquenta por cento) da sua
capacidade de atendimento (sentados) e só poderão
funcionar até as 20:30h, sendo proibida a venda de
bebida alcóolica.

Parágra.fo Primeíro; .â, partir das 2O:30h até as
23:00h es atividades relacionadas a restaurantes,
Ianchonetes ê estabeLecimentos af,ins, dewerâ.o
funcionar EXCI.USMIIÍE}IIE pelo Eistema deliwery,
perrritida a entrega por apênas un funcionário por
cada estabelecimento, quê deverá sêr previamente
credenciado na Divísâo de Vigilância Sanitária do
Municípío.
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Parágrafo §egrundo A venda de churrasquinhos,
doces, sorvêtes, salgados ê outros tipos de
comidaE realizada erm cal.çadas, prâças ou em vias
públicas, somênte poderá ocorrêr até as 20:30h,
assegurado o dista.nciaraento e proibida a
a,glomeração. "

Art. 2o - Acrescenta-se um Parágrafo Único no artigo 18 do Decreto
Municipal n" 026/2A27, de 15 de marÇo de 2A27, com a seguinte
redação:

Parágraf,o único Os serviçoe essenciais
autorizados a funcionar nos domingos (2L/O3/2AZL
ê 28/O3/202Ll- , são: padarias, farm,ácias, postos
de cornbustiveis, restaurantes, lanchonetes e a
venda. de churrasquinhos, doces, sorvetes,
salgados e outros tipos de comidas prontas para o
consurtro realizada. êm ca.J-çadas, praças ou êm vias
púb1icas, sêndo quê tais atiwidades Eó poderâo
funcionar em ta,is domingos, se eumprirenr os mêsmos
horários e os mesmos protocoLos exigidos no§
demais dias da seraena. "

l, vr 2 0
Õ!L. J Este Decreto entr:a em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrárío, em especial, o
artigo 11 do Decreto Municipal no 026/2027, de 15 Ce marÇo de
202r.

Registre-se,

Gabinete do

Publique-se e Cumpra-se.

Prefeito de Porto de lvloz, em 19 de marÇo de 202L.
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ROSIBERGUE IORRES CÀl,tPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz/Pa

CERTIFICO, para os devidos fins de direito e a quem possa
interessar que foi publicado na Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento do Municipio de Porto de Moz,
especifi-camente no Mural de PublicaçÕes desta Prefeitura, o
Decreto n". 029/2027, de 19 de marÇo de 2A2i.
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Secretá::io Municipal- de Administração e Planejamento
Decreto n.o AA1/2021
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