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Gabinete
DECRETO Nº 4.222, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Fica mantida a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do município de Codó-MA, para fins de prevenção e de enfrentamento às
intensas chuvas que continuam a atingir o município, bem como, à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), altera o Decreto nº 4.221, de 21 de
março de 2020, adequando-o ao Decreto Estadual nº 35.714, de 03 de abril de 2020, e dá outras providências.

 

            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 as alterações realizadas através do Decreto Estadual nº 35.714, de 03 de abril de 2020;

 

            CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarada por meio do Decreto Estadual nº 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, tendo sido reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio
do Decreto nº 06, de 20 de março de 2020;

 

            CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarada por meio do Decreto Municipal nº 4.221, de 22 de março de 2020;

            CONSIDERANDO o aumento do número de casos de pessoas suspeitas de terem contraido o COVID-19 no Município de Codó-MA,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica mantido o estado de calamidade pública em todo o território do Município de Codó-MA, por 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste
Decreto, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavi?rus), bem como às consequências das fortes chuvas
que continuam a castigar toda a extensão territorial do nosso município.

  Art. 2º O inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.221, de 22 de março de 2020, passa a vigorar acrescidos das alíneas “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, as
quais terão a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

l) borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos;

m) as atividades industriais;

n) os serviços de fabricação, distribuição e comercialização de produtos óticos;

o) os serviços de estética e/ou cuidados com a beleza, tais como tratamento de pele, depilação, manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro e congêneres, desde
que o atendimento seja com hora marcada, limitado o quantitativo máximo de clientes por hora marcada ao número equivalente à metade dos pontos de
atendimento disponíveis;
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p) as atividades internas das instituições de ensino visando à preparação de aulas para transmissão via internet;

q) as atividades das empresas do segmento de controle de vetores e pragas urbanas.

Art. 3º O § 1º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.221, de 22 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

§ 1º Estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes, depósito de bebidas, lavanderias, e outros que sejam assemelhados, poderão entregar produtos
em sistema de delivery, drive thru ou retirada no próprio estabelecimento, mediante pedidos via telefone ou internet.

Art. 4º O § 3º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.221, de 22 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 3º Fica determinado que os estabelecimentos comerciais situados no Município de Codó-MA, poderão reabrir as suas portas, de forma parcial e, somente
para o recebimento de prestações, desde que respeitadas as seguintes medidas:

I - a observância do distanciamento social, restringindo a circulac?ão, as visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo, ao estritamente necessário;

II - a observa?ncia de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realizac?ão de quaisquer tarefas, com a utilizac?ão de produtos
asseépticos, como sabão ou álcool em gel, bem como da higienizac?ão, com produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de trabalho;

III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebrac?o ou lenc?o descartável ao tossir ou espirrar;

IV - os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e
aqueles de grupos de risco, conforme auto declaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus).

Art. 5º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

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

 

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

 

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
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