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IISTAD0 DE SERGIPE
PREFEITTIRA MTINICIPAI, DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

GABINETE DO PRf,FEITO

DECRETO NO 163/202I
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Atualiza e consolida novas medidas de
enfrentamento e prevenção à situação de
pandernia causacla çrelo COVID-19, no
âmbito do Município de Caninde de São
Francisco e dá outras providências.

o PREFEITO MUMCIPAL de caninde de são Francisco, Estado de sergipe, wELDo
MARTANO DE souzA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos teÍmos do Art. 53 e

seus incisos correspondentes ao Ato pertinente à Lei Orgânica do Municipio;

CONSIDERAI{DO a situação de emergencia de saúde pública já decretada no

âmbito do Município de caninde de são Francisco, por meio do Decreto no 33/2020 e as novas

medidas estabelecirlas no Decreto no 3412020;

CONSIDERANDIO a necessidade constante de atualização das medidas, afim de

evitar a disseminação da contaminaçâo;

CONSIDERANDO a ncccssidadc dc manter o a.linhamento com as diretnzes

estabelecidas em âmbito estadual pelo Govemo do Estado, em especial o previsto pelo comitê

Técnico-Científico e de Atiüdades Especiais;

DECRETA:

ArL l" Ficam pronogadas, até o dia 22 de ablil de 2021, as medidas restritivas

institúdas pelo Decreto n. l3'712021, com as seguintes atualizações:

I - permanece ügente o toque de recolher, das 22h às 05h do dia subsequente,

inclusive no frnal de semena. devendo os estabelecimentos encerrarern srras atividades às 2tht
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II - permanece vigente a vedação ao funcionamento de atividades úo essenciais no

tinal de sernana (sábado e domingo), cnglobando todas as atividades e lojas, ainda que instaladas

em supermercados ou outÍos estabelecimentos essenciais, bem como academias de ginásticas, de

qualquer modalidade, e atividades fisicas coletivas em geral;

III * permanece vigente a autorização para funcionamento dos serviços de entrega em

domicílio ("delivery") e retirada de bares, restaurantes e estabelecimentos similares durante todos

os dias da semana (incluindo úbado e domingo), admitidos, no período do toque de recolher,

somente os serviços de entrega em tlorrricílio.

ArL 20 Fica autorizado durrnte todos os dias da semana (incluindo úbado e

domingo) o funcionamento das atividades reliqiosas, de qualquer credo ou rito, inclusos templos,

igrejas e demais estabelecimentos, obedecido o honirio do toque de recolher previsto neste Derreto

e desde que limitadas a 30% de capacidade de ocupação.

Art 3" Fica pronogada até o dia 03 de

educacionais presenciais.

de 2021 a suspensão das atividades

Puágrafo único. No caso de melhora dos dados epidemiológicos relacionados à

COVID19 e mediante deliberação prévia do Comitê de gestão municipal, a suspensão das

atividades educacionais preüsta no "caput" podeni ser revista, inclusive quanto à eventual

aúorizaçâo de atividades presenciais e afins.

Art. 4" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às

disposições em coatrário.

Gabinete do Prefeito do Município de canindé de são Francisco - sE, 15 de abril de

2021.
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