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DECRETOS 1

DECRETO Nº 23, DE 07 DE MAIO DE 2021

 

 

Dispõe sobre a prorrogação e flexibilização das medidas emergenciais
para enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no âmbito do Município de
Mirinzal e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL, no uso das atribuições
que lhe confere os incisos III e IV do art. 72 da Lei Orgânica do Município
e,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 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 o atual momento da pandemia, com indicadores
crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova
variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de
infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil da
população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao
objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO também a necessidade de flexibilização das
medidas já adotadas, em razão da queda gradual dos cados de
contaminação pela COVID-19

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal que a crise
sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este Decreto suspende parcialmente a autorização para

realização de eventos e reuniões em geral e para aulas presenciais em
instituições de ensino, e dispõe sobre a flexibilização das medidas ligadas
ao funcionamento de atividades comerciais no Município de Mirinzal/MA,
sobre o funcionamento do Poder Executivo Municipal, e dá outras
providências.

CAPÍTULO II

DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E REUNIÕES

Art. 2º. Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, continuam
suspensas, em todo o território do Município de Mirinzal/MA, a autorização
para realização de reuniões, shows musicais, eventos festivos e
congêneres, bem como quaisquer tipos de manifestações tendentes a
resultar em aglomerações.

§ 1º. Incluem-se na vedação a que se refere o caput reuniões e
eventos em geral, a exemplo de festas, radiolas de reggae, aparelhagens
de som, jantares festivos, confraternizações, eventos científicos e afins.

§ 2º. A suspensão a que se refere o caput vigorará até o dia 30 de Maio
de 2021.

§3º. A Secretaria Municipal de Saúde contará com apoio da Força
Municipal de Combate ao COVID-19, instituída pelo Decreto Municipal nº
17 de 10 de Março de 2021.

CAPÍTULO III

DA FLEXIBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS E
RECREATIVAS

Art. 3º. Visando reduzir aglomerações em bares, restaurantes e locais
públicos destinados ao lazer como rios, riachos, lagos e congêneres, fica
proibida a realização de encontros, reuniões e eventos nos locais e
estabelecimentos de que trata este artigo, enquanto vigorarem as
disposições deste Decreto. 

§1º. Ficam flexibilizadas as medidas voltadas a reuniões para fins de
realização de treinos, jogos de futebol, voleibol e congêneres, ficando o
local de realização autorizado a funcionar sem plateia ou torcida, ficando
vedada a realização de campeonatos e eventos congêneres, enquanto
perdurarem as disposições contidas neste Decreto.

§2º. Os Bares com sede no Município de Mirinzal, na área urbana ou
rural, ficam proibidos de promover aglomerações no interior do
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estabelecimento, podendo manter as atividades com 50% da lotação
ambiente, enquanto vigorarem as disposições deste Decreto. 

§3º. Ficam proibidas as manifestações que resultem em aglomerações
em cortejos fúnebres, procissões fúnebres e congêneres, enquanto vigorar
este Decreto.

§4º. No comércio de bens e serviços em geral, é obrigatória a utilização
de máscaras e disponibilização de álcool em gel, bem como quaisquer
outras medidas de sanitização recomendadas pelo Ministério da Saúde,
Secretaria de Estado da Saúde e/ou Secretaria Municipal de Saúde. 

§5º. As atividades comerciais autorizadas a funcionar devem continuar
a observar as medidas sanitárias (gerais e segmentadas) constantes nos
Decretos Estadual e Federal que dizem respeito ao enfrentamento da
Pandemia da COVID-19.

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção I

Das Regras Gerais

Art. 3º. Ficam mantidas, período de vigência do presente decreto, as
atividades presenciais dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder
Executivo Municipal, respeitadas as medidas sanitárias necessárias e o
afastamento dos servidores integrantes dos chamados grupos de riscos.

§ 1º. O disposto neste artigo não impede que os servidores dos órgãos
e entidades não mencionados que os servidores integrantes dos chamados
grupos de riscos que forem nessa condição afastados, laborem em regime
de teletrabalho, conforme determinação de seus respectivos dirigentes,
bem como não impede a convocação de servidores públicos pelos
Secretários Municipais, ouvida a Procuradoria-Geral do Município.

§ 2º. Os dirigentes dos órgãos cujo funcionamento será mantido nos
termos do caput deste artigo, sempre que possível, poderão adotar sistema
híbrido, revezando servidores em trabalho remoto, mantendo o
funcionamento presencial exclusivamente nas atividades estritamente
necessárias.

§ 3º. No caso de serviços essenciais, caberá ao Secretário Municipal
competente decidir polo afastamento e/ou convocação de servidores
afastados da atividade presencial, sempre ouvindo a Procuradoria-Geral do
Município.

Seção II

Da Dispensa dos Servidores Públicos Integrantes do Grupo de Maior
Risco

Art. 4º. Visando minimizar a exposição ao vírus, no período de vigência
deste decreto, todos os servidores dos órgãos e entidades vinculados ao
Poder Executivo Municipal que pertençam aos grupos de maior risco ficam
dispensados do exercício de suas respectivas atribuições de forma
presencial.

§ 1º. Para os fins deste artigo, consideram-se como integrantes dos
grupos de maior risco os idosos, gestantes, os portadores de doenças
cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos,
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que
provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos.

§ 2º. A dispensa de trata o caput não impede a adoção do regime de
trabalho remoto, sempre que a natureza das atribuições do cargo, emprego

ou função permitirem, nem, sua excepcional convocação na forma § 3°, do
art. 5° deste Decreto.

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 5º. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das infrações
administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX e
XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem
como do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal.

§ 1º. Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação
das sanções administrativas abaixo especificadas, previstas na Lei Federal
nº 6.437, de 20 de agosto de 1977:

I – advertência;

II – multa, no valor de R$ 500 (quinhentos reais) até o limite contidos
na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;

III – interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 2º. As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão
aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde, ou por quem esta delegar
competência, na forma do art. 14 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Com vistas a assegurar o distanciamento físico e contenção da
COVID-19, o Município e, especialmente a Secretaria Municipal de Saúde,
poderá requisitar apoio às Forças de Segurança do Estado do Maranhão, a
Vigilância Sanitária e o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão – PROCON e a Força Municipal de
Enfrentamento à COVID-19, para promover operações nos três turnos com
vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de máscara e o cumprimento das
medidas dispostas neste Decreto.

Parágrafo único. Para cumprimento dos objetivos do caput, o Chefe
do Gabinete do Prefeito articulará com o Governo do Estado o
desenvolvimento de ações de fiscalização conjuntas.

Art. 7º. O disposto neste Decreto não impede que, à vista das
peculiaridades locais, dos indicadores epidemiológicos do Município e da
oferta de serviços de saúde efetivamente disponível, o Prefeito Municipal
decrete medidas sanitárias mais rígidas e desenvolva ações de
fiscalização, inclusive em veículos de transporte de passageiros que
adentrem a Rodoviária para observância de que todos (condutores e
passageiros estão utilizando máscara e disponibilidade de álcool em gel
para higienização das mão.

Art. 8º. Reitera-se a obrigatoriedade do uso de máscaras durante
qualquer deslocamento em vias públicas, cujo deslocamento deve ocorrer
somente, quando estritamente necessário, bem como permanecer usando
máscara quando do ingresso em quaisquer estabelecimentos, órgãos ou
entidades públicos ou privados, garantido a disponibilidade de álcool em
gel ou local para higienização das mãos com produtos adequados,
distanciamento de dois metros de cada pessoa, evitando aglomerações.

Art. 9º. Enquanto vigentes as medidas estabelecidas neste Decreto,
fica suspensa a eficácia de decretos, instruções normativas, portarias e
demais normas infralegais editadas no âmbito do Poder Executivo
Municipal naquilo que com ele sejam incompatíveis.
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Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando todas as disposições em contrário.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 07 DE MAIO DE 2021.

AMAURY SANTOS ALMEIDA

Prefeito do Município de Mirinzal
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