
Página 1 de 3 Diário Oficial Eletrónico Edição n° DOM20200417 Publicação: 17/04/2020

Prefeitura Municipal de Codó - MA, Praça Ferreira Bayma, Centro, CEP: 65400-000 - Codó-MA www.dom.codo.ma.gov.br
Diário Oficial do Municipio Eletrónico - Procuradoria Geral do Município - Fone: (99) 3661-1399 - dom@codo.ma.gov.br

Edição no DOM20200417

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Codó - MA

Francisco Nagib Prefeito

Criado pela Lei N° 1.718 de 11/12/2014 | Edição. DOM20200417 Codó - MA, 17/04/2020

Gabinete
DECRETO Nº 4.224, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Dispões sobre as regras de funcionamento de bares, suspende as atividades das academias de ginástica, proibe a venda de bebidas alcóolicas em restaurantes
no âmbito do Município de Codó-MA, 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 e recomendações estampadas na NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA da lavra da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Codó-MA, cuja inobservância poderá acarretar a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, por parte daquele órgão de
controle, incluindo o eventual ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por  ato de improbidade administrativa;

            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 que a saúde é direito de todos e dever dos entes federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença  e de outros agravos e ao  acesso universal  e igualitário às ações e serviços para sua  promoção,  proteção e recuperação, na forma
do artigo 196 da Constituição Federal;

            CONSIDERANDO o contido, sobretudo, nos Decretos nº 35.685/2020 e nº 35.714/2020 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 o contido nos Decretos Municipais 4.221/2020; 4222/2020 e, 4.223/2020;

            CONSIDERANDO que as aglomerações de pessoas nas academias de ginásticas e nos bares  representam ambientes propícios para a propagação e
transmissão do novo  coronavírus;

            CONSIDERANDO 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;

            CONSIDERANDO que a necessidade de se reduzir os deslocamentos não essenciais da comunidade como forma de prevenção,

            CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º do Decreto Municipal nº 4.223/2020,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito do município de Codó-MA, por tempo indeterminado:

I - o funcionamento de academias, centros de ginásticas e estabelecimentos de condicionamento físico;

II – o funcionamento de bares;

III - a venda de bebidas alcóolicas em restaurantes;

IV - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;
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V - os eventos esportivos, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva;

VI - as atividades coletivas de cinema e teatro;

VII - a aglomeração de pessoas nas vias públicas, praças, parques recreativos, urbanos, vivenciais e afins;

VIII - o funcionamento de boates e casas noturnas;

IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião;

X – a realização de qualquer tipo de evento, público ou privado que não tenha correlação ao combate à Pandemia.

§ 1º Caso tenham estrutura e logística adequadas, os bares estabelecidos no Município de Codó-MA poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a
retirada de bebidas  no local, para consumo fora do estabelecimento, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID-19.

§ 2º Academias, centros de ginásticas, estabelecimentos de condicionamento físico e afins, poderão disponibilizar aplicativos para o oferecimento de treinos
aos seus alunos, os quais se exercitarão em suas residências, uma vez que atividades de impacto moderado trazem benefícios a saúde da coletividade. 

Art. 2º  O atendimento ao público em todas as agências bancárias, loterias e nas demais atividades industriais e comerciais de funcionamento autorizados no
Município de Codó-MA pelos Decretos Municipais 4.221/2020, 4.222/2020 e 4.223/2020, impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias relativos aos equipamentos individuais e demais medidas sanitárias, devendo serem observadas, em especial:

a) a distância mínima de dois metros entre todas as pessoas;

b) o fornecimento de máscaras e álcool em gel a todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;

c) a vedação de haver nas equipes de trabalho pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas;

f) no atendimento aos clientes a adoção de todos os meios para evitar aglomerações;

g) a disponibilização de álcool em gel a todos os clientes e frequentadores, inclusive nos terminais de autoatendimento.

Art. 3º Recomenda-se que a circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e com doenças crônicas se limite às necessidades imediatas de alimentação e
saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no âmbito do Município de Codó-MA que não seja para o exercício de atividades
imprescindíveis.

Art. 4º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento.

Art. 5º O disposto neste Decreto não invalida as providências e autorizações determinadas anteriormente nos Decretos Municipais nºs. 4.221/2020, 4.222/2020
e 4.223/2020, que não forem conflitantes.

Art. 6º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações
administrativas, sujeitando os infratores ainda, na prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

 Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, 17 DE ABRIL DE 2020, 199º ANO DE INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Diário Oficial
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