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Gabinete
DECRETO Nº 4.225, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre as regras de funcionamento e regulamentação das atividades das igrejas e templos religiosos, academias e bares do município de Codó, em
razão do enfrentamento e prevenção da transmissão por 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 classificação pela Organização Mundial de Saúde(OMS), no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus, 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 restristas aos riscos;

            CONSIDERANDO a Portaria nº. 188,  de 03 de  fevereiro  de 2020, do Ministério  da Saúde, que  dispõe  sobre  declaração  de  emergência  em 
saúde  pública  de  importância  nacional,  em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus;

            CONSIDERANDO a Edição da lei nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública do
presente surto de COVID-19;

            CONSIDERANDO o Plano de Contigência elaborado pelo município de Codó-MA,  bem  como  os  Decretos  Muncipais  nºs.  4221/2020,
4222/2020, 4223/2020 e 4224/2020  e  os Decretos  Estaduais 35.677/2020, 35.714/2020, 35.731/2020 e 35746/2020 de combate e prevenção ao COVID-19;

            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 a  inexistência  de  casos  confirmados  de  Covid-19  no  Município  de Codó, o disposto nos Decretos municipais nºs. 4221/2020,
4222/2020, 4223/2020 e 4224/2020 e o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 35.731,  de 11 de Abril de 2020,  bem como ser  direito
constitucional a crença e o livre exercício de cultos religiosos, bem como que a atividade física é fundamental para a saúde do corpo e da mente neste momento
de enfrentamento ao Coronavirus,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica proibido qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, em todo territorio do município de Codó-MA.

Parágrafo único. Considera-se aglomereação de pessoas o agrupamento de 2(duas)

ou  mais  pessoas  em  ambientes  públicos  ou  privados,  no  qual  não  é  observada/respeitada  a distância mínima de 2(dois) metros entre as pessoas.

Art. 2º Fica  autorizada  a  realização  de  missas  e/ou  cultos  religiosos,  desde  que  os  lideres religiosos  sigam  as  orientações das autoridades locais, em
especial as autoridades sanitárias, bem como  objetivando sempre diminuir a  exposição da população ao coronovirus,  deverão cumprir as seguintes
determinações:

I - organizar a entrada das pessoas em suas igrejas ou templos religiosos, para que em hipotese alguma ocorra aglomeração de pessoas, dentro ou fora das
igrejas e/ou templos;

II  -  manter a distância mínima de 2(dois) metros entre as pessoas dentro das igrejas  e/ou templos religiosos;

III  -  dispor  de  pia  (lavatório)  com  água  e  sabão  e/ou  álcool  em  gel,  papel  toalha  e  copos descartaveis para todas as pessoas;
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IV  -  manter  as igrejas e/ou templos religiosos  sempre  limpos,  higienizando  e desinfectando objetos e superfícies com frequência;

V - manter, sempre que possivel, o ambiente bem ventilado, com janelas e portas abertas;

VI -  controlar a entrada e permanência de pessoas dentro das igrejas e/ou  templos religiosos, tendo como parâmetro 1(uma) pessoa a cada 4 (quatro) metros
quadrados.

Art. 3º  Fica autorizada aprática de atividades físicas em ambientes fechados, como academias, desde que:

I – as academias recebam no máximo 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de público, observado o distanciamento interpessoal mínimo de dois
metros, vedado o funcionamento de salas de espera ou ambientes equiparados;

II – disponibilizar na entrada do estabelecimento pia com água e sabão ou recipiente com álcool em gel, para os clientes higienizarem as mãos na chegada ena
saida do estabelecimento;

III – fiscalizar o uso de máscara de proteção pelos clientes, bem como fornecer àqueles que não a porte, impedindo o ingresso do cliente que recuse o uso

IV – higienizar, após cada uso, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque (aparelhos,
equipamentos, etc.), preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;

V – higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada três horas, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do início das
atividades, os

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, sendo as multas aplicadas revertidas em prol do
custeio das ações de prevenção e combate a pandemia do COVID-19.

Art. 3º O disposto neste Decreto não invalida as providências e autorizações 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.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, 12 DE ABRIL DE 2020, 199º ANO DE INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA
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