ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 01.608.475/0001-28

DECRETO N2 044/2020 - GAB

Vila Nova dos Martírios - MA, 01 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre prorrogação das

medidas

restritivas no Município de Vila Nova dos

Martírios MA em decorrência da pandemia
provocada pelo Coronavírus - COVID-IS, e dá
outras providências.

KARLA BATISTA PREFEITA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições conferidas por Lei, usando de
suas atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, ainda:
CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do Maranhão do Decreto n.e 35.731,
de 11 de abril de 2020, que estabelece regras de funcionamento das atividades
econômicas no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que oBoletim Epidemioíógico n.s 07, de06 deabril de2020, do Centro

de Operações Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde, orienta a adoção
de diferentes políticas restritivas de acordo com os vários níveis de risco;

CONSIDERANDO que a economia locai é composta predominantemente pelo comércio
de bens e serviços, tendo este extrema importância na geração de empregos para
população;

CONSIDERANDO que asuspensão total das atividades locais poderá ensejar prejuízos a
toda a população local, notadamente, aos pequenos empreendedores;
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CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de Infecção por COVID-IS

e do perfil da população atingida, visando a adoção de medidas proporcionais ao
objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO o aumento significativo de pessoas acometidas pela COVID-19.

CONSIDERANDO acapacidade deatendimento hospitalar instalada no Município deVila
Nova dos Martírios MA, para as pessoas acometida do COVID-19.
r

N

CONSIDERANDO a necessidade da redução do horário de funcionamento dos serviços
essências e não essências no Município de Vila Nova dos Martírios MA, em razão do
aumento significativo de infectados pelo Covid-19 ;

DECRETA:

1-. Fica mantida a suspensão das aulas e demais atividades escolares presenciais na

rede pública municipal por tempo indeterminado a partir de 01/06/2020, cujo retorno
se dará em obediência às diretrizes do Ministério da Educação, bem como das regras
editadas pelo Governo do Estado do Maranhão.

Art. 22. Fica estabelecido a abertura do comércio para os seguintes serviços não
essenciais:

§12 -Lojas de tecidos e confecções. Aviamentos, materiais de construção, moveis,
eletrodomésticos e congêneres, lojas de auto peças, oficinas Mecânicas, acessórios, e
distribuidoras de bebidas funcionarão de segunda a sexta-feira no horário das 8h às
18h e aos sábados até às 12:00hrs
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§2s- Lava Jatos, salões de beleza, barbearias, clinicas deestéticas e similares funcionarão

de segunda a sexta - feira no horário das 8h às 18h e aos sábados até as 12h com
atendimento limitado de um cliente por vez

§39 As distribuidoras de bebidas ficam terminantemente proibidas de funcionar nos
domingos e feriados, devendo obedecer rigorosamente o horário funcionamento de
segunda a sexta-feira no horário das 8h às 18h e aos sábados até às 12h.

§42 Não se enquadram no caput deste artigo borracharias, oficinas e serviços de
manutenção e reparação de veículos as margens de rodovias que funcionarão em
horários já estabelecidos.

Art. 3- Fica estabelecido ohorário reduzido de funcionamento para os seguintes serviços
essenciais:

§1-— Clinicas médicas, Odontológicas, Laboratórios e congêneres que funcionarão das
8h às 18h, de segunda asexta-feira e aos sábados até as 12h, limitando o atendimento
de um cliente por vez .

§2- — Pet Shop, Lojas Agropecuárias, devem obedecer rigorosamente o horário
funcionamento de segunda asexta-feira no horário das 8h às 18h e aos sábados até às
12h.

§3- - Supermercados, mercados, quitandas, padarias e congêneres funcionarão de
segunda asábado no horário das 7h às 18h e aos Domingos até as 12h

§4e Para garantir que a lotação não ultrapasse ametade de sua habitual capacidade
física, oestabelecimento deverá reduzir pela metade onúmero de carrinhos e cestas
de compras à disposição dos consumidores
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§59- Restaurantes e churrascarias devem obedecer rigorosamente o horário
funcionamento de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 18h e aos sábados até às
14h.

§69 os restaurantes e similares deverão observar a lotação máxima de 50% (cinqüenta
por cento) de sua capacidade, bem como manter a distância mínima de 2 (dois) metros
entre as mesas existentes no estabelecimento.

§79- Distribuidoras de Gás deverão obedecer o horário de funcionamento do § 19 do
artigo 39 deste decreto, com exceção do serviço de entregas.
§89 Farmácias deverão funcionar de segunda a sexta-feira

§99 Não se enquadram no caput deste a artigo os postos de combustíveis , locais de

apoio para trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e parada de
descanso as margens de rodovias que funcionarão em horários já estabelecidos.
§10 - Os estabelecimentos mencionados no paragrafo §99 devem obedecer e adotar
todas as medidas de prevenção estabelecidas no artigo 59 deste decreto.

§ 11- Os cultos e missas religiosas devem cumprir rigorosamente as medidas de
proteção ao contagio do CONVID-19. tais como:

a- Manter os locais sem ar condicionados em funcionamento,

b- Manter o distanciamento previsto neste dispositivo
c- Uso obrigatório de máscaras entre os fieis

d- Uso obrigatório de álcool em gel.

e- Fica recomendado a permanência em isolamento social (em casa]:
I- pessoas com idade igual ousuperior a 60 (sessenta] anos;
II - crianças (O a 12 anos];

III - imunossuprimidos independentemente da idade;
IV- portadores de doenças crônicas;
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V - gestantes e lactantes.

VI - Apenas dois encontros semanais com redução de 2/3 dos fieis por
celebração não ultrapassando a30% da capacidade do espaço.
Art. 49 - Academia, no horário das 06:00 às 18:00 horas, com redução de atendimento
a 50% da clientela;

Art. 59 -transporte rodoviário coletivo de passageiros, com capacidade reduzida a50%.
§12. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, aobservância de todos
os protocolos de segurança fixados pelas autoridades sanitárias, abrangendo:

I- distância de segurança entre as pessoa, inclusive em filas de acesso ou pagamento;
li - permitir oacesso somente de pessoas que esteja usando máscaras, ainda que de
tecido;

III - higienização freqüente das superfícies;

IV - disponibilização afuncionários eaos clientes de álcool em gel e/ou água esabão.
§29. Eresponsabilidade de cada estabelecimento que se mantiverem abertos, além do
disposto nos incisos i a IV do § l^:

I-Disponibilizar álcool gel para todos os clientes epara ahigienização das máquinas e
acessórios que iram manusear.

II - controlar a lotação:

a) de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros quadrados do estabelecimento,
considerando o número defuncionários e clientes.

b) organizar filas com distanciamento de 2(dois) metros entre as pessoas, por meio de
marcação no solo ou uso de balizadores, interna eexternamente, se necessário.

c) controlar oacesso de entrada permitindo entrada permanência no local somente de
pessoas com o uso obrigatório de máscaras.

III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpeza
permanente.
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manter os sanitários constantemente
higienizados edispor de sabonete líquido,

papei toalha e Ilxeiras.
V

Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos

colaboradores/empregados, ena hipótese de suspeita de gripe ou covid-19, deve ser
enviado ocolaborador para casa, sem prejuízo de sua remuneração eocolaborador

deve procurar aUBS mais próxima ou oHospital, permitido eventual retorno após
liberação das autoridades de saúde do município.

§39. Ede responsabilidade de cada empresa eproprietário de Vans, ônibus, microÔnibus e assemelhados:

I- fazer otransporte somente de passageiros que esteja usando máscaras;
II -Disponibilizar álcool gel para todos os passageiros epara ahigienização de poltronas.
III -manter ahigienização interna eexterna dos veículos com limpeza permanente.
Art. 69. Fica determinado, por tempo indeterminado, toque de recolher apartir das
00:00 hora dia 01.06.2020, impedida acirculação no horário das 20:30hs às OShs, exceto

aos órgãos de Segurança, Chefes dos Poderes Executivos, Legislativos eJudiciáril, vigias
noturnos, profissionais na área da saúde em horário de serviço no Município ecirculação
para acesso quando necessário aserviços essenciais esua prestação.

Art.79. Ficam proibidos de funcionar as seguintes atividades não essenciais:
l-casas de shows e espetáculo de qualquer natureza
li - boates, bares, danceterias, salões
III - casas de festas e eventos;

IV - exposições, congressos e seminários;

V-clubes de serviço, campos de futebol equadras esportiva públicos eprivados e
demais ambientes de lazer;
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rt. 82 Fíca determinado ouso deCNPJ:
máscara
por toda população nos ambiente públicos

e privados para evitar atransmissão comunitária do COVID-19.

I- Os descumprimento das medidas estabelecidas no parágrafo anterior acarretará em
multa de RS 100,00 (cem) reais, em caso de reincidência a muita será odobro da
anterior.

Art. 92 - As determinações Impostas pelo presente Decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, considerando oaumento nos registros de Infecção por COVID-19 em
âmbito municipal ou região, bem como de acordo com as orientações dos profissionais
de saúde.

Parágrafo único. As revisões poderão ser no sentido de menor rigor ou eliminação das
restrições, ou de maior rigor, podendo chegar até obloqueio total.

Art. 102. Para afiscalização e cumprimento das medidas determinadas neste Decreto
será utilizado oauxílio da Vigilância Sanitária, Policia Militar ePolida Civil.

Art. 102 - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar a prática das Infrações administrativas
previstas conforme ocaso, nos Incisos VII, VIII, X, XXIX eXXXI do art. 10 da Lei Federal n2

6.437 de 20 de agosto de 1977, bem como do Ilícito previsto no art. 268 do Código Penal.
§12 Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, odescumprimento das
regras dispostas neste Decreto enseja aaplicação das sanções administrativas abaixo
especificadas, previstas na Lei Federal n2 6.437, de 20 de agosto de 1977;
I - Advertência;
II-Multa;

III- Interdição parcial ou total do estabelecimento.
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29 As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Vigilância

Sanitária do Município, nos moldes do art. 14 da Lei Federai n-° 6.437 de 20 de agosto
de 1977.

§35 As empresas que não cumprirem os dispositivos desta lei, serão penalizados com
multas de até R$ 3.G00,G0(três mil reais), esendo reincidente podendo ter oseu
estabelecimento interditado até aadequação ecumprimento das normas de combate
ao CONVID-19.

Art. 129 -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE NO LOCAL DE COSTUME.

gabinete da prefeita municipal de vila nova dos martírios (MA), 01
de junho de 2020
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Karla Batista Cabral Souza

Prefeita Municipal
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