Página 1

Diário Oficial Eletrónico Edição n° 35/2022

Publicação: 27/04/2022

Edição 35/2022 Lago Verde - MA, 27/04/2022

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Vereador Osmar Rodrigues
Lima, 1002
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo
DECRETO Nº 038 DE 27 DE ABRIL DE 2022.
“Dispõe sobre novas medidas a serem implementadas
a partir de 27 de abril de 2022 em regime especial de
prevenção ao COVID-19 no município de Lago VerdeMaranhão, e dá outras providências”. O Prefeito
Municipal de LAGO VERDE – MA, o Senhor Alex Cruz
Almeida, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais e atendendo ao que consta na Lei
Orgânica Municipal. CONSIDERANDO o atual
momento da pandemia com zero suspeitos, ativos ou
hospitalizados por infecção do Coronavírus;
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia,
a Administração Pública pode condicionar e restringir
o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e
disposição da propriedade, 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. DECRETA: Art. 1º. A partir do dia 27 de
abril de 2022, as medidas no âmbito do município de
Lago Verde, ficam estabelecidas para prevenção e
combate ao COVID-19, as seguintes:
I – fica facultado o uso de máscaras de proteção facial
tanto em locais abertos, quanto fechados, públicos ou
privados;
§ 1º. Não se aplica ao disposto no inciso I deste
artigo, às pessoas infectadas e/ou com sintomas de
contaminação pelo Coronavírus, durante o período de
transmissão, devendo tais pessoas respeitar todas as
medidas sanitárias de isolamento domiciliar. § 2º.
Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras,
durante a permanência dentro dos estabelecimentos
de saúde pública e privada. Art. 2º. Fica liberada a
realização de eventos em ambientes abertos públicos
e privados. Art. 3º. As pessoas físicas e jurídicas
deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste Decreto, sob pena de multa,
interdição e demais sanções administrativas e penais,
nos termos previstos em Leis e Decretos que regem a
matéria. Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em
contrário. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE.
CUMPRA-SE. Lago Verde – MA, 27 de abril de 2022.
ALEX CRUZ ALMEIDA Prefeito Municipal
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