Manaus, sexta-feira, 01 de janeiro de 2021.
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Poder Executivo – Edição Extra II
DECRETO Nº 4.998, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE sobre a interdição da praia do
Complexo Turístico da Ponta Negra como
meio de prevenção ao novo coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196, da
Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2020 a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da
disseminação do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento
da emergência em saúde pública de importância internacional;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro
de 2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 2ª edição, de junho de
2020, elaborado com a finalidade de estabelecer estratégias de
acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados do
Novo Coronavírus, onde o Município de Manaus alcançou a
transmissão comunitária autóctone;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 011/2020 DEVAE/SUBGS, oriunda do Departamento de Vigilância Ambiental e
Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, que
recomenda a adoção de medidas administrativas com a finalidade
de impedir e combater a propagação da COVID-19 no município de
Manaus;
CONSIDERANDO que o atual cenário epidemiológico
da pandemia de COVID-19 no mundo, no Brasil e não diferente no
Amazonas, registrando atualmente 82.478.918 casos confirmados e

1.799.652 mortes no mundo, 7.563.551 casos confirmados e
192.681 mortes no Brasil, 198.201 casos confirmados e 5.232
mortes no Amazonas e em Manaus 80.420 casos confirmados e
3.361 mortes, exigindo a manutenção rigorosa das medidas de
controle da propagação do novo coronavírus no município;
CONSIDERANDO o Boletim Diário COVID-19 no
Amazonas, de 30 de dezembro de 2020, que registrou o aumento no
número de internações, com uma taxa de ocupação de 88,01% nos
leitos de UTI e de 79,85% nos leitos clínicos destinados à COVID-19
na rede pública e privada de saúde no estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o Relatório COVID-19 Manaus 2020,
de 29 de dezembro de 2020, do Departamento do Centro de
Inteligência de Dados desta SEMSA, que registra 908 novos casos
no Município de Manaus;
CONSIDERANDO que, até a presente data, nenhum
imunobiológico (vacina) contra o novo coronavírus foi aprovado
pelos órgãos reguladores para aplicação em massa;
CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no município;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2945/2020 –
GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do
Processo nº 2020.18911.18923.0.012633 (Siged) (Volume 1),
DECRETA:
Art. 1º Fica interditada, de forma excepcional, até o
dia 31-01-2021, a praia do Complexo Turístico da Ponta Negra.
Art. 2º Ficam os órgãos e entidades competentes do
município autorizados a fiscalizar e adotar os meios necessários que
visem assegurar o efetivo cumprimento da medida excepcional
estabelecida no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º A medida prevista neste Decreto poderá ser
reavaliada, a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 01 de janeiro de 2021.

