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Gabinete

DECRETO N° 4.228, DE 08 DE MAIO DE 2020.

Determina o fechamento dos estabelecimentos comerciais, exceto os estabelecimentos de serviços considerados essenciais que menciona, para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavirus (COVID-19) no Município de Codó-MA, e dó 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 que, nos termos dos art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema LInico de Saúde para
identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais, com vistas
a ajustá- los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doença e de outros
agravos;
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diante dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando a definição de medidas
proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo do Estado que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com
segurança, de todas as atividades;
CONSIDERANDO que, neste momento, temos um crescente número de casos confirmados da COVID-19 e a baixa adesão ao isolamento social no Município
de Codó/M;.
CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Maranhão n° 35.731, de 11 de abril de 2020, que em seu art. 7o, dispõe que os Prefeitos Municipais poderão editar
normas complementares mais rígidas, à vista das peculiaridades locais referentes aos indicadores observados nas redes municipais de saúde, com vistas à
preservação da saúde pública e diante da necessidade de conter a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 4.221, de 22/03/2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito municipal;
CONSIDERANDO que, em Em 15 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por meio de medida liminar nos autos da Ação Direta de
Insconstitucionalidade de n° 0088693-70,2020.1.00.0000, por maioria dos seus membros, interpretou que, conforme à Constituição ao § 9o do artigo 3o da Lei
n° 13.979/2020,explicitando a competência do Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
preservada a atribuição de cada ente da Federação,
CONSIDERANDO a argumentação exteriorizada no petitorio inaugural dos autos de n° 0801870-91.2020.8.10.003, por parte do Exmo. Sr. Promotor de
Justiça titular da Ia Vara de Codó-MA de que caso haja a permissão para o funcionamento das atividades (não essenciais) no sábado e no domingo que
antecedem o “Dia das Mães”, essa data poderá se tornar ua mais trágica de todos os tempos no Município, em vista do grande número de contágios que pode
ocorrer”;
CONSIDERANDO a citação na decisão da lavra do Juízo da Ia Vara de Codó- MA de que “os órgãos técnicos nacionais e internacionais recomendam o
isolamento social como instrumento eficiente de controle à propagação da doença. Nesse sentido aponta a Nota Técnica emitida pela Sociedade Brasileira
delnfectologia, ao asseverar: Quando a COVID-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com fechamento do comércio e
da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe’” ( );

CONSIDERANDO que o MM. Juízo da Ia Vara da Comarca de Codó-MA entendeu por “(...) conceder parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de
determinar que o MUNICÍPIO DE CODÓ-MA adote, em até 48 horas a partir da citação/intimação, as medidas legais necessárias à suspensão do
funcionamento das atividades econômicas não essenciais na municipalidade, mantendo as medidas restritivas previstas no Decreto no. 4.226/2020 (...)”;
CONSIDERANDO o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Codó-MA fora intimado desta decisão por volta das 16h00min do dia 06/05/2020 e que em caso de
descumprimento da ordem restou fixada a multa diária no importe de RS 10.000,00 (dez mil reais);
CONSIDERANDO as últimas informações trazidas pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde de que os casos de infecação por COVID-19 no município de Codó
estão em escala crescente podendo comprometer a capacidade de atendimento aos municípes face ao número de leitos e respiradores disponíveis,

DECRETA:
Art. Io Ficam suspensas todas as atividades não essenciais no âmbito territorial do município de Codó-MA.
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Art. 2o Em face do cumprimento da decisão judicial proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Codó-MA, nos autos da Ação Civil Pública n°
0801870- 91.2020.8.10.003, ficam estabelecidas as seguintes regras:
I — é vedada qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, em face da realização de eventos como shows, congressos, plenárias, reuniões,
torneios, jogos, apresentações artisticas, sessões de cineme, festas em casas noturnas ou similares;
II — em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, cujo funcionamento seja autorizado na forma deste Decreto, é obrigatório o uso de
máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, conforme determinado pelo Decreto Municipal n° 4.226, de 04/05/2020, no seu artigo 2o.
Art. 3o Somente serão permitidas as seguintes atividades, desde que observadas as regras restritivas de observância obrigatória previstas no Anexo I do
Decreto 4.226, de 04/05/2020, assim como todas as demais determinadas pelas autoridades sanitárias e regulamentadas em todos os Decretos Municipais
anteriores já expedidos por este Município:

I - produção e comercialização de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, em supermercados, mercados, feiras, mercearias, quitandas, açougue,
peixarias, frutarias e estabelecimentos congêneres;
II - serviços de entrega (delivery) e no ponto de vendas (drive thru) mantidos por restaurantes, lanchonetes, “espetinhos” c congêneres, exceto de bebidas
alcóolicas, proibido o consumo no local do estabelecimento, bem como o uso de mesas e cadeiras;
III - assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;
IV — farmácias e drogarias;
V atividades relacionadas ao comércio, serviços e indústria na área da saúde;
VI - serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água, bem como serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - serviços relativos à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, gás e combustíveis, assim como o fornecimento de
suprimentos para manutenção e funcionamento das centrais geradoras e dos serviços elencados neste inciso;
VIII - serviços funerários;
IX - serviços de telecomunicações, serviços postais e internet;
X - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XI - segurança privada, bem como serviços de manutenção, segurança, conservação, cuidado e limpeza em ambientes privados de qualquer natureza,
abrangendo empresas, residências, condomínios, entidades associativas e similares;
XII - serviços de comunicação social;
XIII - fiscalização ambiental e de defesa do consumidor, bem como fiscalização sobre alimentos e produtos de origem animal e vegetal;
XIV - locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de rodovias;
XV - distribuição e a comercialização de álcool em gel, bem como serviços de lavanderia;
XVI - clínicas, consultórios e hospitais veterinários para consultas e procedimentos de urgência e emergência, além de pet shops, sendo este último somente
em sistema delivery;
XVII - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos;
XVIII - atividades internas das instituições de ensino visando à preparação de aulas para transmissão via internet;
XIX — Os templos religiosos de qualquer crença podem manter suas portas abertas para recebimento e entrega de doações de qualquer natureza, oferta
pecuniária de fiéis, sendo permitida a celebração, transmissão e apresentação (on fine, televisiva ou por qualquer outro meio) de mensagens, reflexões, cultos,
missas e rituais de qualquer crença, atendendo as recomendações sanitárias, sem aglomerações de pessoas, utilizando-se a quantidade mínima e necessária de
pessoas para ajudar o celebrante na realização e transmissão;

XX - atividades internas dos escritórios de contabilidade, advocacia c consultoria, vidando o cumpromento de obrigações legais e acesso a programas
governamentais de socorro às empresas e empregados ou financiamentos bacários em favor de seus clientes;
XXI - serviços cartorários, vedada qualquer tipo de aglomeração;
XXII - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e unidades lotéricas;
XXIII — serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens;
XXIV - atividade de locação de veículos;
XXV - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de
infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização;
XXVI - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral;
XXVII - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei n° 13.979, de 2020, sem
prejuízo do disposto nos incisos XX e XL;
XXVIII - lojas de venda de água mineral e bebidas em geral, desde que não alcoólicas;
XXIX - padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no local;
XXX - ferragens e relacionados ao comércio de materiais de construção, bem como os serviços de construção civil;
XXXI - óticas;
XXXII - comercialização de lubrificantes;
XXXIII - produção de embalagens de papel, papelão, vidro e plástico;
XXXIV - fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
XXXV - fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional;
XXXVI — lojas destinadas somente à comercialização de tecidos e lojas de aviamentos, a exemplo de armarinhos, para confecção de máscaras faciais.
Parágrafo único. As atividades industriais e de construção civil são obrigadas ainda a:

I — garantir a segurança sanitária no acesso e durante toda a permanência de veículos, motoristas, pessoal de estiva (carga e descarga de mercadorias) no
interior da indústria e em sua hospedagem ou estada;

II — medição de temperatura das pessoas ao entrar na indústria ou canteiro de obras; e
III — uso de máscaras em todos os ambientes;
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Art. 4o Fica proibida a comercialização de bebidas alcóolicas em todos c quaisquer estabelecimentos situados no Município de Codó-MA, considerando o alto
número de estabelecimentos que, em desrespeito às normas sanitárias, permitem aglomeração de consumidores às portas fechadas.
§ Io A proibição se estende aos estabelecimentos que, além de bebidas alcoólicas, comercializem também outros produtos, seja em atacado, seja no varejo, a
exemplo de supermercados e mercadinhos.

§ 2o Fica terminantemente proibido o fornecimento de bebidas alcóolicas no território do município de Codó-MA, tanto na zona rural como na zona urbana,
inclusive por delivery, seja para atacadistas, varejistas ou consumidor final.

Art. 5o Fica o Município de Codó/MA autorizado a remanejar servidores entre as Secretarias ou órgãos para atuação na Secretaria Municipal de Saúde com a
finalidade de fortalecer o combate à COVID-19, enquanto durar a situação de calamidade.

Art. 6o Os bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários deverão observar todos os protocolos de segurança fixados pelas autoridades sanitárias,
obrangendo concom itantemente:

I - Adotar sinalização horizontal com faixas no solo a fim de garantir o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas em todos os locais de atendimento
presencial à população, dentro e fora do estabelecimento, objetivando evitar aglomerações;

II - Manter servidores em número suficiente organizando as filas, com fins de garantir o distanciamento entre as pessoas, mesmo que seja necessária e
contratação emergencial de novos colaboradores;

III - Só permitir a permanência em fila, a entrada no estabelecimento e o atendimento de pessoas usando máscaras;

IV - Recusar o atendimento de pessoas que não queiram cumprir as medidas de proteção e comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes;

V - Higienizar, constantemente, o espaço interno das agências bancários inclusive caixas eletrônicos;

VI — Disponibilizar aos funcionários e aos clientes álcool em gel 70% e/ou água e sabão, e exigir o devido processo de higienização das pessoas antes de
adentrarem ao estabelecimento;
VII - Manter todos os terminais de autoatendimento em pleno funcionamento.
Art. 7o Para enfrentamento da situação de calamidade declarada no Decreto Municipal n° 4.221, de 22/03/2020, o Município instalará, via Secretaria de Saúde,
barreira para controle de fluxo veículos e pessoas nas vias de acesso a Cidade apartir do dia 08 dc maio de 2020 até o dia 17 de maio de 2020 e, somente serão
admitidas entrada e saída no município de Codó para:
a) ambulâncias;
b) viaturas policiais;
c) deslocamento de entrada e saída no município para o exercício de profissionais a trabalho;
d) deslocamento de pessoas doentes com doenças crônicas, ou que precisem de cuidados médicos em outras cidades, como hemodiálise, acompanhamento
cardiológico, ou de transplantados, ou doentes renais, ou de pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos, recebidos da FEME ou só adquiridos em
outras cidades, ou de gestantes, de risco ou não;
e) compra de suprimentos para atividade profissional/comercial que não sejam encontrados em Codó/MA, inclusive para a confecção de máscaras por
costureiras;
f) deslocamentos para consultas médicas e/ou odontológica/exames em outras cidades, devidamente comprovado;
g) Motivos familiares para assistência a pessoas de grupo de riscos que se encontrem em outras cidades, devidamente comprovado;
h) Deslocamentos dentro do município;
i) Deslocamento da zona rural para zona urbana e seu retorno de pessoas residentes nestas localidades;
j) veículos de abastecimento de combustível, gás, padarias, produtos alimentícios para comércios e lojas em geral, e outros produtos imprescindíveis à
população, bem como para prestadores de serviços em geral, que atuam no território do município;
k) veículos de autoridades públicas, responsáveis pelo controle da gestão pública municipal, estadual e federal.
l) carros-fortes, veículos abastecedores de Correspondentes Bancários e Casa Lotérica.
m) veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
n) veículos a serviço das atividades essenciais elencadas no artigo 3o deste Decreto.

Art. 8o O Mercado Central, Feirinha do Peixe (Av. Santos Dumont) e Mercado da Praça Almirante Tamandaré, ainda que se trate das atividades essenciais,
somente funcionará até as 1 lhOOmin.
Parágrafo único. As praças de alimentação de tais logradouros obedecerão as mesmas regras determinadas para o funcionamento de restaurantes, lanchonetes,
“espetinhos” e congêneres, ou seja, serviços de entrega (delivery) e drive thru, proibido o consumo no local, bem como o uso de mesas e cadeiras.
Art. 9o Fica a circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e com doenças crônicas limitada às necessidades imediatas de alimentação e saúde e, somente
se não tiver um parente ou vizinho saudável que possa desempenhar tal função, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no âmbito do Município
de Codô-MA que não seja para o exercício de atividades imprescindíveis, restando priorizado o isolamento social dos munícipes.
Art. 10. A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela fiscalização sanitária, guarda municipal, fiscalização de posturas, fiscalização fazendária e
agentes de trânsito, com apoio das polícias militar, civil e bombeiros.
Parágrafo único. Os infratores responderão por crime contra a ordem e saúde pública, aplicando-se cumulativamente as penalidades de multa, interdição total
da atividade e cassação de alvará de localização previstas nas legislações municipais c correlatas, com enfoque, sobretudo, naquilo que reza o artigo 4o, do
Decreto Municipal n° 4.222, de 06 de abril de 2020, observado o devido processo legal, sendo o valor das multas arrecadadas revertidas em prol do custeio das
ações de prevenção e combate a pandemia do COVID-19, sem prejuízos de outras sanções administrativas cíveis e penais.
Art. 11. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da evolução dos casos de
contaminação pelo Coronavírus (SARS-COV-2) no Município de Codó.
Art. 12. O disposto neste Decreto não invalida as providências e autorizações determinadas anteriormente nos Decretos Municipais n°s. 4.221/2020,
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4.222/2020, 4.223/2020, 4.224/2020 e 4.226/2020, naquilo que não forem conflitantes.
Art. 13. Os casos omissos serão analisados pela Gestão Municipal em conjunto com as Secretarias Municipais.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, 08 DE MAIO DE 2020, 199° ANO DE INDEPENDÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
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