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Gabinete
DECRETO Nº 4.221, DE 22 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de calamidade no Município de Codó-MA em virtude da existência de casos suspeitos de infecção pelo vírus H1N1, de contaminação pela
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) e dispõe sobre medidas
complementares para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-
19), no Município de Codó-MA.

 

            O PREFEITO MUNICIPAL DE CODÓ, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei
Orgânica Municipal,

 

            CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por
eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;

 

            CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infeccção Humana pelo novo Coronavirus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para
identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

 

            CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo Coronavírus;

 

            CONSIDERANDO que o Município de Codó-MA já elaborou o Plano de Contigência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde Pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito municipal;

 

            CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19, no Município de Codó-MA;

 

            CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade as previsões meteorológicas de intensificação do período de
chuvas, a vulnerabilidade da população local e do cenário afetado, já tendo provocado, inclusive, o deslocamento da população para abrigos temporários, o que
favorece a disseminação de doenças de transmissão respiratória, a exemplo das infecções virais;

 

            CONSIDERANDO que das fortes chuvas que atingiram o Município no mês de março do ano em curso, resultaram os danos humanos, materiais,
ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Relatório Preliminar de ocorrência emitido pela Defesa Civil do Município, bem como das
fotografias que com ele vieram, todos anexos a este Decreto, o que denota situação favorável à declaração de Estado de Calamidade Pública;

 

            CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nºs. 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou situação de calamidade no Estado do Maranhão e, em
seu Anexo Único listou o Município de Codó-MA, bem como o 35.677, de 21 de março de 2020, que estabeleceu medidas de prevenção do contágio e de
combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e, ainda, o Decreto Municipal nº 4.220, de 20
de março de 2020, que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção a contágio pelo COVID-19 no âmbito do Município de Codó-MA;
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            CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

 

            CONSIDERANDO a necessidade de realizar despesas extraordinárias não previstas em orçamento,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada situação de Calamidade Pública em todo o território do Município de Codó-MA, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1
e à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para a prestação de socorro e assistência humanitária a toda a população codoense
fortemente atingida por Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração
Nacional.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Calamidade ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I – fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias à prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e
à COVID 19, bem como para minimizar os efeitos causados pelas chuvas;

II – Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do artigo 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III - em conformidade com o estabelecido nos incs. XI e XXV do art. 5º da Constituição Federal, ficam os agentes de Defesa Civil e autoridades
administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos motivos que subsidiam a presente declaração de Situação de Calamidade, em caso de
risco iminente, a:

penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; e,1.
usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior,2.
se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança
global da população.

IV – nos termos do art. 167, § 3º, da Constituição Federal de 1988, fica autorizada a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e
urgentes.

Art. 3º Além das medidas aplicáveis aos Municípios constantes do Decreto Estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020 e do Decreto Municipal nº 4.220, de
20 de março de 2020, ficam determinadas, no âmbito do Município, pelo período de 15 (quinze) dias, as seguintes medidas:

I - o fechamento de todas as atividades comerciais, bares, lanchonetes, restaurantes e assemelhados e, de prestação de serviços privados não essenciais, à
exceção de:

clínicas médicas, estabelecimentos hospitalares;1.
clínicas veterinárias em regime de emergência;2.
supermercados e congêneres, tais como padarias e açougues, vedado, em qualquer caso, o consumo dentro do3.
estabelecimento;
farmácias;4.
funerárias;5.
estabelecimentos bancários e congêneres;6.
distribuidores de agua e gás;7.
serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de passageiros;8.
lavanderias e serviços de higienização;9.
lojas de venda de materiais para construção;10.
 postos de combustíveis.11.

II - o isolamento social de toda a comunidade (quarentena);

§1º Será permitido o funcionamento das atividades de lojas de comércio varejistas e atacadistas, restaurantes e lanchonetes apenas nos serviços de tele-entrega
de produtos, bem como delivery.
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§ 2º Os estabelecimentos bancários deverão manter o acesso da população aos caixas eletrônicos, bem como seu regular funcionamento e abastecimento com
moeda corrente nacional.

§ 3º Fica determinado que os supermercados e similares deverão funcionar das 08h00min ás 18h00min, com medidas de restrição e controle de público e
clientes, bem como adoção das demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral
relativa ao COVID-19.  

Art. 4º Os serviços essenciais à população deverão ser mantidos.

Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio,
da evolução dos casos no Município, bem como da intensidade das chuvas que ainda irão desabar em todo o território do município de Codó-MA.

Art. 6º A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ficará a cargos dos órgãos de segurança pública, com apoio dos órgãos
de poder de polícia do Município, caso necessário.

Art. 7º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o artigo 1º.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE.

 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CODÓ, ESTADO DO MARANHÃO, aos vinte e dois dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte.

 

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
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