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 DECRETO Nº 120/2021 – GAB/PMM DE 14 DE JUNHO DE 2021. 
 

 
Altera o Decreto n° 079/2021 – GAB/PMM, 

de 04 de abril de 2021, que dispõe sobre a 
aplicação do protocolo de medidas sanitárias 
segmentadas relativas à Bandeira Final Amarela 
do distanciamento social controlado, em regime 
de cooperação com o Estado do Pará, instituído 
pelo Decreto Estadual nº 800/2020, de 31 de maio 
de 2020, no Município de Medicilândia, no Estado 
do Pará, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no 
exercício de suas atribuições legais e disposições da Lei Orgânica Municipal e 
 
 
 

 
DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os artigos 6º e 9º do Decreto nº 079/2021, de 04 de abril de 2021, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º Ficam autorizados a funcionar para o público 
restaurantes, bares, conveniência, lanchonetes e 
estabelecimentos afins respeitando a lotação máxima de 
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade sentada, de 
segunda a sexta e domingo, até o limite de meia-noite, e aos 
sábados, até o limite de 01 (uma) hora da manhã e ficando 
proibido o seguinte: 

I - fica vedado o consumo local de bebida alcoólica em 
qualquer estabelecimento, via ou logradouro público, de segunda 
a sexta e domingo, partir da meia-noite, e aos sábados a 
partir de 01 (uma) hora da manhã;  

Art. 9º ............................................................................ 

Parágrafo único. Fica proibida a venda de bebidas 
alcoólicas no período compreendido entre 0h (meia-noite) e 
06 (seis) horas. 
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 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Medicilândia, aos quatorze do mês de junho de 
2021. 
 
 
 

PUBLICADO	no	mural	de	avisos	da	Prefeitura	Municipal	
de	Medicilândia,	14	de	junho	de	2021.	

	
	

	


