DECRETO 016/2021

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. Ana Laís
Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei
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CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento da Administração
Pública que diversos os estabelecimentos, em especial os BARES, estavam
realizando atendimento presencial, e utilizando como justificativa o serviço de
delivery, causando desrespeito ao Decreto Municipal;
CONSIDERANDO que o serviço “drive thru” não está permitido em
nenhum tipo de estabelecimento não essencial;
CONSIDERANDO que tais medidas implicam em desobediência ao
Decreto Municipal e Estadual;
CONSIDERANDO a possibilidade do Município editar normas de
interesse local;
DECRETA:
Art. 1º - Durante a vigência do isolamento social rígido, todos os
estabelecimentos considerados não essenciais, não poderão realizar qualquer
atendimento ao público, ainda que por “drive thru”.
§ 1º: Os BARES e/ou restaurantes, somente poderão valer-se do
serviço de delivery exclusivamente para a venda de bebidas não alcóolicas,
e produtos alimentícios, ou outro produto que tenha disponibilidade no
estabelecimento.
§ 2º. Os estabelecimentos não essenciais deverão permanecer com
suas portas fechadas.
Art. 2º – Somente poderá ingressar no estabelecimento o proprietário
e seus cooperadores, estes devidamente comprovados.
Art. 3º – A desobediência das disposições deste Decreto e dos
Decretos anteriores ensejará nas seguintes penalidades, cumulativas,
assegurado o direito de defesa posterior:
I – Apreensão de toda a mercadoria contida no estabelecimento;
II – Cassação do Alvará de Funcionamento;
III – Aplicação de multa não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
independentemente do estabelecimento.
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Orgânica do Município de Icó e;

Parágrafo único: As medidas previstas neste artigo poderão ser
aplicadas, sem prejuízo das medidas criminais aplicáveis a espécie, assegurado
o contraditório e ampla defesa.
Art. 4º - O descumprimento dessas medidas poderá ensejar na
proibição de qualquer tipo de venda do estabelecimento, ainda que por delivery.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos
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17 de março de 2021.
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