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DECRETO Nº 23/2020, de 30 de junho de 2020. 
REITERA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE BREJO - 
MA E DISPÕE SOBRE A CONSCIENTE, 
EQUILIBRADA E GRADATIVA REABERTURA DE 
ATIVIDADES COMERCIAIS, EMPRESARIAIS E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE 
BREJO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BREJO, ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para evitar a 
ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, 
conferidas pelo art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de COVID-
19; 

CONSIDERANDO, a Portaria MS/GM nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito municipal do 
disposto no artigo 65 da Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 07/2020, de 19 de março de 2020, 
que dispõe sobre a criação do comitê municipal de enfrentamento da pandemia de 
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o teor dos Artigos 268 e 330, ambos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940, que instituiu o Código Penal Brasileiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mitigadoras das 
restrições de acesso a locais públicos e privados do Município para reestabelecimento da 
economia, sem se descuidar das necessárias medidas de proteção e distanciamento 
social, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, minorando ao máximo a propagação do 
vírus, de modo a preservar a saúde pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de um plano de reabertura 
gradativa, consciente e equilibrada de segmentos do comércio, atividades empresariais e 
de prestação de serviços, com intensificação de regras de assepsia e distanciamento 
social, expede o presente Ato e 

DECRETA: 
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Capítulo I 
DA GRADATIVA REABERTURA DE ATIVIDADES COMERCIAIS, EMPRESARIAIS E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Art. 1º. Fica reiterada a declaração de estado de calamidade pública em todo o 

território do Município de Brejo, prorrogando – se até 31 de julho de 2020. 
Art. 2º. Este Decreto trata da gradativa reabertura de atividades comerciais, 

empresariais e de prestação de serviços no Município de Brejo, em alinhamento com o 
Plano do Estado do Maranhão. 

Art. 3º. De acordo com a liberação progressiva das atividades econômicas pelo 
Governo do Estado do Maranhão, fica autorizado no Município o funcionamento das 
seguintes atividades com restrições, observadas as regras de redução de horário e 
capacidade: 

I – as seguintes atividades essenciais deverão obedecer o seguinte horário de 
funcionamento: 

a) Horário normal e em forma de plantão: farmácias, drogarias e similares; 
distribuidores de gás; lojas de venda de água mineral; postos de combustível; 
oficinas para veículos automotores e de propulsão humana, inclusive 
borracharias; serviços de segurança privada; concessionárias de energia 
elétrica, água, telefonia e internet; clínicas de saúde; 

b) Horário normal (5h às 21h): Panificadoras; 
c) Horário normal (4h às 17h): Açougues e peixarias; hortifrutigranjeiros; 
d) Horário Normal (8h às 17h): supermercados, mercearias, quitandas; lojas de 
venda de alimentação para animais; transportadoras e armazéns; óticas; lojas e 
depósitos de material de construção; 
II – O horário de funcionamento dos demais estabelecimentos comerciais 
considerados não essenciais será de 08h às 17h; 
III – Agências Bancárias e Lotéricas: 08h às 13h. 
IV – Financeiras e Correspondentes Bancários: 08h às 17h. 
V – Academias: 08h às 19h. 

VI - Hotéis, pensões e similares: sem restrição; 
VII – Salões de beleza e clínicas de estéticas: 08h às 17h. 

 
Capítulo II 

DAS REGRAS GERAIS APLICÁVEIS 
Art. 4º. A abertura das atividades de que trata este Decreto fica condicionada às 

seguintes medidas a serem cumpridas pelo responsável ou administrador do 
estabelecimento ou atividade: 

I - uso de máscaras obrigatório para funcionários e clientes; 
II - fazer respeitar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas 

nas filas internas e externas que se formarem; 

III - higienizar, durante todo o período de funcionamento, quando do início das 
atividades, e sempre que necessário, as superfícies de toque, preferencialmente com 
álcool 70% (setenta por cento), bem como água sanitária; 
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IV - higienizar, durante todo o período de funcionamento, quando do início das 
atividades, e sempre que necessário os pisos, paredes, forro e banheiro, 
preferencialmente com água sanitária; 

V - manter à disposição, na entrada do estabelecimento e em lugar estratégico, 
álcool em gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do 
local; 

VI - manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 
clientes e funcionários; 

VII - controlar a entrada de clientes para evitar aglomerações nas seguintes 
proporções: 

a) Panificadoras: até três clientes atendidos por vez; 
b) Açougues e peixarias; hortifrutigranjeiros: até três clientes atendidos por 

vez; 
c) Supermercados, mercearias, quitandas: atendimento com até 30% de sua 

lotação; 
d) Lojas de venda de alimentação para animais: até três clientes atendidos por 

vez; 
e) Transportadoras e armazéns; óticas: até três clientes atendidos por vez; 
f) Lojas e depósitos de material de construção: atendimento com até 30% de 

sua lotação; 
g) Lojas de vestuário, armarinhos, assistência técnica: até quatro clientes 

atendidos por vez; 
h) Agências Bancárias e Lotéricas: atendimento com até 30% de sua lotação; 
i) Financeiras e Correspondentes Bancários: atendimento com até 30% de sua 

lotação; 
j) Academias de esporte: até dez alunos(as) praticando atividade física por 

hora; 
k) Salões de beleza e clínicas de estéticas: atendimento com até 30% de sua 

lotação; 

VIII - estabelecer meios de distanciamento seguro entre as pessoas no interior 
do estabelecimento; 

IX - priorizar, quando possível, atendimentos a distância, como contato 
telefônico, sistema delivery, aplicativos, e outros meios eletrônicos; 

X - obedecer aos protocolos setoriais a serem definidos pela Vigilância Sanitária; 
XI - em caso de estabelecimentos com mais de dez funcionários, fica obrigatória 

a aferição de temperatura corporal, sendo vedada a entrada daqueles que estiverem com 
temperatura maior ou igual a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) graus Celsius; 

XII - As máquinas de pagamento através de cartão de débito ou crédito deverão 
ser imediatamente assepsiadas a cada uso, com álcool 70% (setenta por cento), ou água 
sanitária. 

§ 1º As atividades deverão obedecer aos critérios estabelecidos nos Protocolos 
Sanitários do Estado do Maranhão, devendo expor em local visível Alvará de Localização 
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e Funcionamento atualizado, bem como Alvará Sanitário nos termos da legislação 
municipal, quando assim, a atividade comercial exigir. 

§ 2º Os estabelecimentos com a inscrição municipal ativa e autorizados a 
funcionar nos termos deste Decreto, poderão acessar o site da Prefeitura Municipal de 
Brejo, tomar ciência dos protocolos a serem adotados, afixando-os em local visível. 

Art. 5º. O não cumprimento do designado neste Capítulo, implica em 
advertência, notificação e posterior cassação da Autorização, do Alvará ou da Licença de 
Funcionamento e consequentemente sua interdição. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ESPECIFICIDADES APLICÁVEIS POR SEGMENTO 
SEÇÃO I 

DO FUNCIONAMENTO DAS PANIFICADORAS 
Art. 6º. As panificadoras deverão adotar o uso obrigatório de luvas, prendedores 

de cabelo e protetores salivares para os funcionários. 
 

Seção II 
DO FUNCIONAMENTO DOS AÇOUGUES, PEIXARIAS, 

HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES 

Art. 7º. Nestes estabelecimentos, fica obrigatório o uso de luvas, toucas e 
protetores salivares por parte dos funcionários. 

Parágrafo Único – O local de pesagem dos produtos comercializados deverá ser 
higienizado entre a venda de produtos. 

 
Seção III 

DO FUNCIONAMENTO DE SUPERMERCADOS, MERCEARIAS, ARMAZÉNS, 
LOJAS E DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Art. 8º. Os estabelecimentos que se enquadram nessa Seção, quando possuírem 
mais de oito funcionários, deverão disponibilizar um funcionário exclusivo para a 

atividade múltipla de controle de entrada de clientes, higienização de mãos, carrinhos e 
cestos de compra. 

 
Seção IV 

DO FUNCIONAMENTO DOS HOTÉIS, PENSÕES E SIMILARES 
Art. 9º. O funcionamento de hotéis, pensões e similares fica condicionado à 

adoção das seguintes regras, a serem cumpridas pelo responsável ou administrador do 
estabelecimento: 

I - Atendimento limitado a 30% (trinta por cento) da capacidade; 
II - Atendimento exclusivo a clientes corporativos ou ligados a atividades 

comerciais e laborais essenciais; 

III - Cumprimento das regras gerais aplicáveis, referidas no Art. 3.º deste 
Decreto, com exceção da elencada no inciso VII; 
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IV - Somente poderão ser servidos alimentos aos hóspedes nos respectivos 
quartos/unidades, sendo vedada a abertura dos restaurantes para atendimento ao 
público; 

V - Atividades ao ar livre podem ser incentivadas, desde que respeitem a 
distância mínima recomendada; 

VI - Providenciar o afastamento de mobiliário em áreas de lazer 
(espreguiçadeiras, esteiras, mesas etc.) e orientar os hóspedes para que evitem 
aglomerações; 

VII - Remover objetos de uso tipicamente compartilhado (como jornais, revistas 
e livros) de espaços comuns e dos quartos para evitar a contaminação indireta; 

VIII - O cartão/chave deve ser efetivamente higienizado ao ser recebido e antes 
de ser reutilizado, recomendando que, no check-out, a(o) recepcionista não pegue o 
cartão da mão do hóspede, e sim que o hóspede o deposite em local específico. 

 
Seção V 

DO FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES, PIZZARIAS E LANCHONETES 
Art. 10. O funcionamento de restaurantes, pizzarias e lanchonetes fica 

condicionado à adoção das seguintes regras, a serem cumpridas pelo responsável ou 
administrador do estabelecimento: 

I - 30% da capacidade máxima de ocupação prevista; 
II - Distanciamento mínimo de 2m entre as mesas; 
III - Demarcação no piso de distanciamento de 2m entre as pessoas, quando em 

procedimento de pagamento ou outras situações que demandem formação de filas; 
IV - Desativação de parquinhos infantis, brinquedos e espaços kids; 
V - Exigência de máscara de proteção facial e luvas aos funcionários; 
VI - Exigência de máscaras de proteção facial para os clientes, a qual só poderá 

ser removida no momento da consumação dos alimentos e bebidas; 
VII - Disponibilização de álcool gel 70% (líquido ou gel) para os clientes e 

funcionários; 

VIII - Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos utilizados no preparo 
dos alimentos e de uso dos clientes e funcionários; 

Art. 11. Os bares não estão autorizados a funcionarem com consumo de bebida 
alcóolica no local, salvo, entrega de bebidas sob a forma de delivery; 

Parágrafo Único - Os restaurantes e as lanchonetes estão autorizados a 
funcionarem em todos os dias da semana até as 22h30min, sem a comercialização de 
bebidas alcoólicas. 

Art. 12. No caso dos restaurantes, está proibido o funcionamento em self 
service, sendo permitido o atendimento em estilo rotisseria, no qual o cliente escolhe os 
alimentos para que o funcionário do restaurante coloque no prato. 

Art. 13. Está autorizado o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares para 
atendimento exclusivo aos hóspedes, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO 

CNPJ nº 06.116.743/0001-08 

 
Avenida Luís Domingues, n.º 95 - Centro 

Brejo - MA 

P
ág

in
a6

 

autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção 
viral relativa à Covid-19. 

Art. 14. Caso tenham estrutura e logística adequadas, os estabelecimentos 
podem efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de alimentos 
prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, adotando as medidas 
estabelecidas pelas autoridades de saúde. 

 
Seção VI 

DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS, CENTRO DE GINÁSTICA E 
ESTABELECIMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

Art. 15. Os estabelecimentos descritos acima poderão funcionar desde que 
sigam as seguintes determinações: 

I - seja limitado o acesso de alunos por hora de atividade; 
II - que aulas tenham, no máximo, 50 minutos, impedindo o contato com outras 

pessoas; 
III - seja utilizada máscara pelo professor/instrutor; 
IV - seja disponibilizado álcool 70% líquido ou em gel; 
V - seja procedida a higienização das mãos, no mínimo, ao início e ao final das 

atividades; 

VI - sejam desativados os bebedouros; 
VII - sejam mantidos locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de 

ares condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, permanecer com, pelo 
menos, uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a 
renovação de ar; e 

VIII - sejam realizadas a higienização constante de superfícies (balcões, 
equipamentos fixos e móveis, bancadas, aparelhos, máquinas de cartão de 
crédito/débito, e etc.), utilizando álcool 70%. 

 
Seção VII 

DO FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS DE ESTÉTICA, SALÕES DE BELEZA, 
BARBEARIAS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES 

Art. 16. As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e estabelecimentos 
congêneres poderão funcionar, exclusivamente, tendo o atendimento individualizado 
preferencialmente por agendamento. 

§1º É obrigatório adotar todas as medidas estabelecidas pelas autoridades de 
saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa à 
Covid-19. 

§2º O fornecimento de máscara para funcionários/colaboradores será 
obrigatório. 

§3º É proibida a entrada de clientes, fornecedores ou qualquer pessoa que não 

esteja usando, no mínimo, máscara de proteção facial. 
 

Seção VIII 
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DO FUNCIONAMENTO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS 
Art. 17. Os templos religiosos poderão funcionar desde que com restrição ao 

número de fiéis e presentes que não supere a 30% da capacidade máxima de ocupação 
prevista no alvará de funcionamento ou AVCB e observada as seguintes condições: 

I - distanciamento mínimo de 2m entre os fiéis e presentes, inclusive com 
afastamento dos assentos de forma segura para evitar o contato físico; 

II - exigência de máscara de proteção facial para ingresso e permanência no 
templo; 

III - disponibilização de álcool gel 70% (líquido ou gel) para os fiéis e presentes 
no interior do templo; 

IV - higienização de microfones, pedestais, mesas, cadeiras, bancos e demais 
objetos utilizados na missa, culto e liturgias. 

 
Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 18. Fica estabelecido o uso massivo de sacolas plásticas próprias e/ou em 

tecidos, a serem utilizadas pelos cidadãos em compras de supermercado, feiras ou 
outros estabelecimentos, a fim de evitar o contato com o vírus. 

Art. 19. Fica vedada a expedição de alvarás de autorização para eventos 

temporários, durante o período de duração do estado de calamidade pública.  
Art. 20. Para fins deste Decreto, considera-se aglomeração o agrupamento de 

pessoas no qual não é observada a distância mínima de 2 (dois) metros entre os 
indivíduos. 

§1º. Não estão incluídos na liberação de funcionamento as seguintes atividades: 
I - casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; 
II - feiras, exposições, congressos e seminários; 
III - clubes de serviço e de lazer. 
§ 2º Ficam proibidas aglomerações em balneários, incluindo as barracas e 

demais atividades comerciais neles exercidas, bem assim as águas internas do 

Município, tais como lagoas e rios. 
§ 3º Ficam autorizadas as autoridades sanitárias a dispersar qualquer 

aglomeração em balneário encaminhando os menores de idade que estejam 
desacompanhados e/ou consumindo bebidas alcoólicas ao Conselho Tutelar com 
comunicação ao Ministério Público para adoção de medidas socioeducativas. 

§ 4º O descumprimento ao parágrafo anterior deste artigo será caracterizado 
como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções 
aplicáveis, inclusive a cassação de licença de funcionamento e apreensão de 
mercadorias. 

Art. 21. As regras contidas neste Decreto serão monitoradas pela fiscalização 
municipal, sendo que a flexibilização será avaliada diariamente em razão do 

cumprimento das normas e da análise do boletim Coronavírus, emitidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Brejo. 
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Parágrafo único. A flexibilização da qual esta normativa trata, dependerá da 
evolução da pandemia no âmbito do Município, podendo ser imediatamente suspensa ou 
alterada, em se verificado o crescimento do número de casos, de acordo com o 
monitoramento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 22. O descumprimento das medidas estipuladas neste Decreto, sujeitarão os 
infratores às sanções administrativas, sem prejuízo de responsabilização na esfera civil, 
penal e demais previstas na legislação em vigor. 

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
MANDO, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução 

do presente Decreto pertencer que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 
nela se contém. Ao ilustríssimo Secretário Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 
correr. 

 
Palácio Municipal José Antônio de Carvalho, Município de Brejo, Estado do 

Maranhão, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 
Sesquicentenário de Emancipação Política – Administrativa. 

 

 
JOSÉ FARIAS DE CASTRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Certifico que nesta data publiquei este Decreto de n.º 023/2020, por meio de 

Edital, tendo sido afixado um exemplar no mural desta Prefeitura e nos demais locais de 
costume. 

Brejo(MA), 30 de junho de 2020. 
 
 
 

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR 
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL 


