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DECRETO N° 016/2021                                   SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, 25 DE MARÇO DE 2021. 

 

 
“Determina novas medidas para o combate a Covid-19 no 

Município de Sucupira do Riachão-MA para o período de 

25.03.2021 a 04.04.2021” 

                               

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 86, IX c/c art. 105, I, “a”, ambos da 

Lei Orgânica do Municipal. 

CONSIDERANDO a situação atual de crescente no número de casos notificados da Covid-19 do Município de Sucupira do 

Riachão, cotando, atualmente, com 02 (dois) casos confirmados, 1 (um) deles em estado grave, 09 (casos) casos suspeitos, em 

conformidade com o último boletim informativo da Covid-19, publicado em 24.03.2021;  

 

CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao COVID 19 do Município de 

Sucupira do Riachão-MA, realizada na manhã de 25.03.2021; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Público deve adotar medidas preventivas de forma imediata para garantir a proteção da 

população; 

 

CONSIDERANDO a proximidade da Semana Santa e a necessidade de reforçar o isolamento social como medida preventiva 

eficaz; 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º - As novas medidas preventivas da Covid-19 alteram parte do Decreto nº 015/2021, de 22 

de março de 2021, passando serem regida pelos seguintes dispositivos, com início da vigência a partir 

de 25.03.2021 até o dia 04.04.2021 (domingo de Páscoa): 

 

I - Fica determinada a suspensão parcial do funcionamento de bares, restaurantes e similares, 

com a proibição do consumo no local dos produtos comercializados, sendo permitida a venda na 

modalidade delivery, até às 22h (vinte e duas horas); 

 

II – Fica determinada a proibição de práticas esportivas coletivas (partidas de futebol, 

torneios, campeonatos e afins), realização de bingos, sorteios e/ou jogos de azar que envolvam 

aglomeração de pessoas, em todo território do Município de Sucupira, no período especificado; 

 

Art. 2.º - Ficam mantidas as demais medidas determinadas no Decreto nº 015/2021, de 22 de 

março de 2021, prorrogando o prazo de sua vigência até o dia 04.04.2021 (domingo de Páscoa). 
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Art. 3.º - Havendo descumprimento das determinações do presente Decreto Municipal, os 

infratores poderão sobres as medidas dispostas pela Lei Federal nº 6.447/1977, dentre as penalidades 

aplicação de multa, cassação de licença de funcionamento, bem como o ilícito penal dispostos no art. 268 

do Código Penal. 

 

Parágrafo Único – Fica autorizada a Vigilância Sanitária Municipal exercer a fiscalização do 

cumprimento do presente Decreto, em regime de plantão, em cooperação com Polícia Militar do Estado 

do Maranhão. 

 

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, 25 de março de 2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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