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Gabinete
DECRETO Nº 4.223, DE 12 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades econômicas organizadas e afins, neste ente, no período que especifica, sem prejuízo das medidas
adotadas por este Município para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, e dá outras providências.

 

            O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ, Estado do Maranhão, FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,  que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal,  

            CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde, aquilo delineado, em
especial, pela Portaria nº 188/2020 expedida pelo Ministério da Saúde;

            CONSIDERANDO as considerações, recomendações e decisões da Câmara de Diretores Lojistas de Codó-MA – CDL de Codó-MA e da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Codó-MA;

            CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas atingidas por eventos
adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para debelá-los;

            CONSIDERANDO aquilo contido, sobretudo, nos Decretos nº 35.685/2020 e nº 35.714, e, notadamente, os permissivos contidos no § 2º, do art. 1º, do
Decreto nº 35.677/2020 e no § 1º, do artigo 3º, do Decreto nº 35.731/2020, todos expedidos pelo Executivo Estadual;

            CONSIDERANDO a inexistência de qualquer caso de infecção por COVID-19 no município de Codó-MA,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica permitido, na forma deste Decreto e sem prejuízo das medidas adotadas por este Município para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, o
funcionamento mitigado de atividades comerciais, excetuando-se estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes, e outros que sejam assemelhados,
sendo que estes deverão funcionar unicamente em sistema de delivery, drive thru ou retirada no próprio estabelecimento, mediante pedidos via telefone ou
internet, uma vez que o funcionamento normal de tais atividades acarreta aglomeração de pessoas, bem como dificulta o atendimento às regras estaduais
estabelecidas no Anexo III, do Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de abril de 2020.

Parágrafo único. No exercício das atividades delineadas neste artigo, impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, devendo serem observadas, em especial, as regras estaduais estabelecidas no Anexo III, do Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de abril de
2020.   

Art. 2º Em caso de descumprimento das diretrizes aqui estipuladas, autue-se o infrator na forma da legislação municipal de regência, com enfoque, sobretudo,
naquilo que reza o artigo 4º, do Decreto Municipal nº 4.222, de 06 de abril de 2020, observado o devido processo legal.

Art. 3º O disposto neste Decreto não invalida as providências determinadas anteriormente nos Decretos Municipais nºs. 4221 e 4222, que não forem
conflitantes.

Art. 4º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, prorrogadas ou suprimidas de acordo com a situação epidemiológica
do Município.

Art. 5º Os casos omissos serão analisados pela Gestão Municipal em conjunto com as Secretarias Municipais.

 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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