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DECRETO Nº 516/2020 

 

REITERA O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA PARA FINS 

DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19 E DISPÕE 

SOBRE AS NOVAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS 

MEDIDAS SANITÁRIAS DESTINADAS À CONTENÇÃO DO 

CORONAVÍRUS (SARS CoV-2) NO MUNICÍPIO DE COELHO 

NETO/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO, 

ESTADO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro 

no art. 81, Inciso IV da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, 

de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo 

Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas 

ocorrências, bem a adoção de medidas proporcionais e restritas aos 

riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou em 11 de março do corrente ano, estado de 

pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de 

Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o 

exercício de liberdades individuais, 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; 

CONSIDERANDO que, neste momento, ainda 

permanece crescente número de casos confirmados da COVID- 19 

(inclusive com óbitos); contudo, sem comprometimento de leitos em 

hospitais de referência no município e regionais, mas com permanente 

preocupação com relativa adesão voluntária por parte da população ao 

isolamento social; 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do 

Maranhão nº 35.831, de 20 de maio de 2020, que em seu art. 13, inciso I 

dispõe que tendo em vista as peculiaridades locais, os indicadores 

epidemiológicos em cada município e a oferta de serviços de saúde 

efetivamente disponível os Prefeitos Municipais poderão decretar 

medidas mais rígidas do que as constantes neste Decreto, podendo 

chegar ao nível mais alto de restrições, conhecido como Lockdown 

(bloqueio total);  

CONSIDERANDO a Portaria do Governo Estadual n 

º 034, de 28 de maio de 2020, Portaria do Governo Estadual nº 038, de 

10 de junho de 2020, Portaria do Governo Estadual nº 039, de 10 de 

junho de 2020, Portaria do Governo Estadual nº 040, de 18 de junho de 

2020, Portaria do Governo Estadual nº 042 de 24 de junho de 2020, 

autorizam os prefeitos municipais a editar medidas mais restritivas, além 

das constantes nas respectivas Portarias. 

CONSIDERANDO o Decreto municipal nº 459 de 04 

de maio de 2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito 

municipal, reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do 

Decreto Legislativo nº 547, de 02 de junho de 2020. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica reiterado o estado de calamidade pública 

em todo o território do Município de Coelho Neto/MA para fins de 

prevenção e enfrentamento à COVID-19, declarado por meio do Decreto 

Municipal nº 459, de 04 de maio de 2020, reconhecido pela Assembléia 

Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 547, de 02 de junho de 

2020. 

Art. 2º - Ficam mantidas todas as medidas e restrições 

constantes no Decreto Municipal nº 430, de 21 de março de 2020, no 

Decreto Municipal nº 431, de 27 de março de 2020, no Decreto 

Municipal nº 442, de 13 de abril de 2020, no Decreto Municipal nº 460, 

de 04 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 477, de 24 de maio de 

2020 e no Decreto Municipal nº 495, de 14 de junho de 2020, acrescido 

e excetuando o que dispõe o presente ato.  

Art. 3º - Fica regulamentado pelo presente decreto 

municipal que estabelecimentos comerciais que incidam em flagrante 

desrespeito às normas sanitárias e protocolos, doravante, depois de 

advertidos, no caso de reincidência, estarão sujeitos à suspensão, 

cassação de alvará, interdição da atividade comercial, e 

concomitantemente, com aplicação de multa, com base na lei que 

regulamenta o Código Tributário Municipal, bem como a sanção penal 

aplicada ao caso, de acordo com o disposto no art. 268, do Código Penal 

Brasileiro.  

Art. 4º - Fica vedado todo e qualquer trânsito em vias 

públicas ou em locais de grande aglomeração, públicos ou privados, sem 

o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, 

conforme determinado pelas leis sanitárias e decretos municipais, 

podendo o servidor sanitário requisitar reforço da Polícia Militar, para 

casos necessários de condição de condução coercitiva, levar até a 

presença da autoridade policial civil o infrator, para lavrar Termo 

Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sem prejuízo de sanção penal 

aplicada ao caso, de acordo com o disposto no art. 268, do Código Penal 

Brasileiro.  

Art. 5º - Fica restrito a quatro pessoas, conforme 

protocolo estabelecido pela OMS e Ministério da Saúde, em 

cumprimento ao distanciamento social, ocupação de passageiros em 

veículos motorizados, sendo obrigatório para todos ocupantes o uso de 

máscaras. 

Art. 6º - Fica disciplinado o funcionamento das 

atividades comerciais no âmbito do Município de Coelho Neto/MA da 

seguinte forma: 

I - Fica limitada a presença, em recintos comerciais 

essenciais, de um número mínimo de pessoas que permita a obediência 

de distanciamento social, com formação de filas devidamente 

disciplinada, se for o caso, para adentrar ao estabelecimento. 

Especificamente para supermercados, a restrição fica convencionada 

para no máximo 10 consumidores por vez. 

II - Fica permitida a comercialização de bebidas 

alcoólicas em todos e quaisquer estabelecimentos situados no Município 

de Coelho Neto/MA, doravante, apenas na modalidade Delivery ou 

Drive-Thru, incluindo supermercados e mercearias, não sendo permitida 

venda em balcão ou mesas, ou quaisquer meios que impliquem em 

aglomeração, com desobediência as medidas sanitárias estabelecidas por 

esse decreto e legislação vigente, estando sujeita a apreensão de 

mercadorias e sanções previstas, como suspensão e cassação de alvará, 

aplicação de multas, condução coercitiva, Termo Circunstanciado de 

Ocorrência (TCO), sem prejuízo de sanção penal aplicada ao caso, de 

acordo com o disposto no art. 268, do Código Penal Brasileiro.  

III - Fica permitida às atividades consideradas não 

essenciais, comercialização de produtos nos próprios estabelecimentos 

nas modalidades delivery e  drive-thru, respeitado o disposto no artigo 

6º, inciso I, permanecendo vigente o que dispõe a portaria municipal nº 

001/2020/SECAP no que tange as medidas sanitárias por ela 

disciplinadas, excetuando-se o que fica permitido e vedado por este 

decreto. 

IV - Excepcionalmente para panificadoras e padarias, o 

horário de funcionamento das atividades comerciais fica estabelecido no 

período matutino de 06h00min as 11h30min, e no período da 

vespertino/noturno de 15h00min as 20h00min.  
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V - Excepcionalmente para lanchonetes, sorveterias, 

pizzarias e congêneres, o horário de funcionamento das atividades 

comerciais fica estabelecido das 15h00min às 22h00min. 

VI - Fica permitido o exercício da atividade comercial 

por parte de vendedores autônomos, ambulantes e camelôs, respeitado o 

devido distanciamento social de dois metros entre vendedor e cliente. 

VII - Fica permitido o exercício da atividade comercial 

por parte de micro empresa familiar no limite máximo de duas pessoas 

por estabelecimento na condição de vendedores, respeitado o devido 

distanciamento social de dois metros com o cliente. 

VIII - Fica permitido o exercício da atividade 

comercial não essencial das lojas de departamento na modalidade 

Delivery. 

IX - Fica permitido o exercício do recebimento de 

parcelas devidas e vendas a clientela das atividades não essenciais, 

respeitado o devido distanciamento social, seja em ambiente interno do 

estabelecimento, assim como externo, com restrição de apenas uma 

porta aberta, observando os protocolos sanitários, que são de sua total 

responsabilidade, com funcionamento definido em Portaria do Secretário 

Municipal de Governo e Articulação Política nº 001/2020/SECAP.  

X - Fica permitido o exercício da atividade comercial 

de cabelereiros, barbeiros e atividades de tratamento de beleza, 

observando os protocolos sanitários, que são de sua total 

responsabilidade, com funcionamento definido em Portaria do Secretário 

Municipal de Governo e Articulação Política nº 003/2020/SECAP. 

XI - Fica permitido o exercício da atividade comercial 

de bares, restaurantes, na modalidade Delivery ou Drive-Thru, conforme 

disciplinado pelo inciso II, do art. 6º, deste Decreto, observando os 

protocolos sanitários, que são de sua total responsabilidade, com 

funcionamento definido e disciplinado em Portaria do Secretário 

Municipal de Governo e Articulação Política nº 004/2020/SECAP.  

XII - Fica permitido o exercício da atividade comercial 

de hotéis observando os protocolos sanitários, que são de sua total 

responsabilidade, com funcionamento definido e disciplinado em 

Portaria do Secretário Municipal de Governo e Articulação Política nº 

005/2020/SECAP.  

XIII - Fica permitido o exercício da atividade 

comercial de transporte coletivo, observando os protocolos sanitários, 

que são de sua total responsabilidade, com funcionamento definido e 

disciplinado em Portaria do Secretário Municipal de Governo e 

Articulação Política nº 006/2020/SECAP.  

XIII - Fica permitido o exercício da atividade 

comercial de academias e esportes amadores, observando os protocolos 

sanitários, que são de sua total responsabilidade, com funcionamento 

definido em Portaria do Secretário Municipal de Governo e Articulação 

Política n° 007/2020/SECAP. 

XIV - Fica permitido o exercício da atividade 

comercial de depósitos de bebidas, na modalidade delivery e drive thru, 

observando os protocolos sanitários, que são de sua total 

responsabilidade, com funcionamento definido em Portaria do Secretário 

Municipal de Governo e Articulação Política n° 004/2020/SECAP. 

§1º - Fica estabelecido o horário das 07h00min às 

14h00min para o funcionamento das atividades comerciais e serviços 

essenciais, conforme art. 3º, III, do Decreto Municipal nº 460/2020 no 

Município de Coelho Neto/MA, bem como para as atividades e serviços 

não essenciais autorizados a funcionar, excetuando-se comércios e 

prestadores de serviços de saúde, bancários, funerário, farmácias, água, 

gás de cozinha e demais combustíveis, panificadoras e/ou padarias, 

lanchonetes, sorveteria, pizzarias e congêneres, sendo estes últimos com 

horários estabelecidos conforme incisos IV e V do presente artigo. 

§2º - Fica estabelecido que das 22h00min às 04h00min 

do dia subsequente, no período de vigência deste decreto, limite de 

horário para circulação de pessoas e veículos no território do município, 

excetuando-se prestadores de serviços de segurança, saúde e eventuais 

moradores da cidade que estejam em trânsito. 

 §3º - Os estabelecimentos autorizados a funcionar, 

além das medidas sanitárias em vigor deverão observar o disposto nas 

Portarias do Secretário Municipal de Governo e Articulação Política.  

Art. 7º - A partir de 07 de julho de 2020, os prazos 

processuais voltam a correr e o acesso a processos físicos nos órgãos e 

entidades vinculados ao Poder Executivo Municipal, será precedido do 

uso de álcool em gel ou lavagem das mãos, bem como do uso de 

máscaras de proteção. 

Art. 8º - As medidas determinadas pelo presente 

decreto entrarão em vigor, a partir do dia 07 de julho de 2020, sem 

prejuízo do disposto e determinado no Decreto Municipal nº 430, de 21 

de março de 2020, no Decreto Municipal nº 431, de 27 de março de 

2020, no Decreto Municipal nº 442, de 13 de abril de 2020, no Decreto 

Municipal nº 460, de 04 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 477, 

de 24 de maio de 2020 e no Decreto Municipal nº 495, de 14 de junho de 

2020. 

Art. 9º - O descumprimento das medidas previstas 

neste decreto enseja a aplicação da sanção prevista no art. 268 do 

Código Penal, após o devido processo legal, bem como as demais 

penalidades na forma da Lei Complementar do Estado do Maranhão nº 

039, de 15 de dezembro de 1998. 

Art. 10 - As medidas e prazos previstos neste Decreto 

terão duração de 30 dias, a partir da data de sua publicação e poderão ser 

reavaliados a qualquer momento, de acordo com a situação 

epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JULHO 

DE 2020. 
 

Américo de Sousa dos Santos 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 003/2020/ SEGAP 

 

APROVA O PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDA 

SANITÁRIA SEGMENTADA, PARA FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES COMERCIAIS DE CABELELEIROS, 

BARBEIROS E ATIVIDADES DE  TRATAMENTO DE BELEZA,  

NA FORMA EM QUE ESPECIFICA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no art. 87, 

IV da Lei Orgânica do Município e, considerando a delegação 

governamental disposta no art. 8º , § 2º, do Decreto Municipal nº 495, de 

14 de junho de 2020. 

 

CONSIDERANDO que o município de Coelho Neto/MA, 

aliando medidas restritivas de circulação de pessoas e politicas sanitárias 

que obedece a protocolos nacionais e internacionais no combate a 

Covid-19, permitiu equilibrio e cobertura do sistema público de saúde 

municipal; 

CONSIDERANDO que o poder municipal adotou o 

sistema público de uma unidade de saúde referência no tratamento às 

sindromes gripais, com ampliação de leitos disponiveis em 2/3 terços da 

oferta inicial ao processo pandêmico;  
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CONSIDERANDO que o poder municipal dotou o 

sistema público de unidade de saúde referência no tratamento de 

urgência, emergência e demais patologias, com disponibilidade de 100 

novos leitos;  

CONSIDERANDO que o indice de letalidade da Covid-19 

no território do municipio de Coelho Neto/MA é um dos mais baixos do 

estado, restrito a 30,83% dos casos no Estado e 22,53% dos casos 

registrados no país; 

CONSIDERANDO que neste momento não há saturação 

do sistema público municipal de saúde com oferta de leitos, estando esta 

consignada apenas 30% de ocupação disponibilidade; 

CONSIDERANDO que o município detém medicação 

recomendada quantitativamente, profissionais de saúde em número 

próximo da suficiência, e unidades básicas de saúde em plenitude de 

funcionamento, com cobertura de 90% do sistema; 

 CONSIDERANDO que as medidas sanitárias tomadas 

vêm equilibrando o sistema municipal de saúde no comabte a Covid-19, 

e reduzindo estágio de cotaminação e taxa de letalidade, possibilitando 

retomada gradual das atividades econômicas do município e das 

Organizações Religiosas, com garantia da preservação da vida, em 

conformidade com decreto estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020, e 

Decreto Municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, as sugestões apresentadas  de 

forma democratica por  representantes desta categoria de atividade 

econômica existentes no Município de Coelho Neto/MA, relativas à 

prevenção e combate ao COVID-19. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o protocolo específico de medida 

sanitária segmentada, constante do Anexo I, que deverá ser seguido para 

o funcionamento da atividade comercial de cabelereiros, barbeiros e 

atividades de tratamento de beleza. 

§1º - As medidas segmentadas constantes desta portaria, 

serão de observância obrigatória, em todo território do municipio de 

Coelho Neto/MA, e de aplicação cumulativa com as medidas sanitárias 

dispostas no art. 5º do decreto estadual nº 35.831, de 20 de maio de 

2020, portaria estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, e decreto 

municipal  nº 516, de 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento da atividade 

comercial de cabelereiros, barbeiros e atividades de tratamento de beleza 

no Município de Coelho Neto/MA, condicionado à observância das 

medidas sanitárias gerais contidas Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, na Portaria Estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, bem 

como as medidas sanitárias segmentadas, constante do anexo I, desta 

Portaria. 

Art. 3º - O descumprimento destas medidas enseja a 

aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o devido 

processo legal, cabendo apuração e aplicação das sanções previstas na 

legislação vigente. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO DO 

MARANHÃO, EM 06 DE JULHO DE 2020 

 

 

Antônio Francisco do Nascimento 

Secretário Municipal de Governo e Articulação Política 

 

 

ANEXO I 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDAS SANITÁRIAS 

SEGMENTADAS 

CABELELEIROS, BARBEIROS E ATIVIDADES DE 

TRATAMENTO DE BELEZA 

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

1.1. Todos os trabalhadores que exercem funções de 

atendimento deverão utilizar jaleco ou avental, luvas, máscara 

cirúrgica e protetora facial do tipo “face Shields”. 

1.2. Todos os EPIs descritos no subitem 1.1. devem 

ser trocados a cada novo cliente atendido. 

1.3. O estabelecimento deverá providenciar o 

descarte de maneira segura ou a higienização se for permitido, de 

acordo com critérios sanitários e as normas técnicas, de todos os EPIs 

conforme tratam os subitens 1.1. e 1.2. 

1.4. O estabelecimento deverá fornecer a todos os 

seus trabalhadores os EPIs de que trata o subitem 1.1. em quantidade 

suficiente para atender a rotina de trabalho do trabalhador para cada 

turno trabalhado. 

1.5. Os atendimentos deverão ocorrer somente com 

hora marcada, não sendo permitido, portanto, aglomerações nas 

recepções, decisões sobre estilo, corte, cor de cabelo e etc. devem ser 

feitas mantendo o distanciamento. 

1.6. Clientes devem fazer uso de proteção facial, 

recomendando-se uso de máscara descartável, ou de tecido não tecido 

(TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso individual 

1.7. A estabelecimento deverá exigir que os clientes 

ao entrarem e saírem do estabelecimento higienizem as mãos.  

1.8. Clientes e profissionais devem manter uma 

distância de 1,5m, exceto quando o corte de cabelo estiver ocorrendo 

ou sendo realizado outro procedimento. 

1.9. Manter os ambientes arejados por ventilação 

natural (portas e janelas abertas). Caso não seja possível ventilação 

natural, e se faça necessária a utilização de ar condicionado para 

climatizar ambientes, manter limpeza semanal dos filtros e mensal dos 

demais componentes do sistema de climatização (dutos e ventiladores, 

etc.) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à 

saúde humana e manter a qualidade interna do ar. 

1.10. Equipamentos tais como tesouras e demais 

ferramentas utilizadas deveram ser completamente desinfectadas, bem 

como as cadeiras. 

1.11. O horário de funcionamento das barbearias será 

das 7:00hs às 18:00hs e o horário de funcionamento dos salões de 

beleza será das 09:00hs às 19:00hs, sendo que ambas as atividades não 

devem mais receber clientes depois dos horários estabelecidos e 

apenas concluir os atendimentos já iniciados. 

 

PORTARIA Nº 004/2020/ SEGAP 

 

APROVA O PROTOCOLO ESPECÍFICO DE 

MEDIDA SANITÁRIA SEGMENTADA, PARA 

FUNCIONAMENTO DE BARES, RESTAURANTES E AFINS,  

NA FORMA EM QUE ESPECIFICA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no 
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art. 87, IV da Lei Orgânica do Município e, considerando a delegação 

governamental disposta no art. 8º, §2º, do Decreto Municipal nº 495, 

de 14 de junho de 2020. 

 

CONSIDERANDO que o município de Coelho 

Neto/MA, aliando medidas restritivas de circulação de pessoas e 

politicas sanitárias que obedece a protocolos nacionais e 

internacionais no combate a Covid-19, permitiu equilibrio e cobertura 

do sistema público de saúde municipal; 

CONSIDERANDO que o poder municipal adotou o 

sistema público de uma unidade de saúde referência no tratamento às 

sindromes gripais, com ampliação de leitos disponiveis em 2/3 terços 

da oferta inicial ao processo pandêmico;  

CONSIDERANDO que o poder municipal dotou o 

sistema público de unidade de saúde referência no tratamento de 

urgência, emergência e demais patologias, com disponibilidade de 100 

novos leitos;  

CONSIDERANDO que o indice de letalidade da Covid-

19 no território do municipio de Coelho Neto/MA é um dos mais 

baixos do estado, restrito a 30,83% dos casos no Estado e 22,53% dos 

casos registrados no país; 

CONSIDERANDO que neste momento não há 

saturação do sistema público municipal de saúde com oferta de leitos, 

estando esta consignada apenas 25% de ocupação disponibilidade; 

CONSIDERANDO que o município detém medicação 

recomendada quantitativamente, profissionais de saúde em número 

próximo da suficiência, e unidades básicas de saúde em plenitude de 

funcionamento, com cobertura de 90% do sistema; 

 

 CONSIDERANDO que as medidas sanitárias tomadas 

vêm equilibrando o sistema municipal de saúde no comabte a Covid-

19, e reduzindo estágio de cotaminação e taxa de letalidade, 

possibilitando retomada gradual das atividades econômicas do 

município e das Organizações Religiosas, com garantia da preservação 

da vida, em conformidade com decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, e Decreto Municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, as sugestões apresentadas  

de forma democratica por  representantes desta categoria de atividade 

econômica existentes no Município de Coelho Neto/MA, relativas à 

prevenção e combate ao COVID-19. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o protocolo específico de medida 

sanitária segmentada, constante do Anexo I, que deverá ser seguido 

para o funcionamento de bares, restaurantes e afins. 

§1º - As medidas segmentadas constantes desta portaria, 

serão de observância obrigatória, em todo território do municipio de 

Coelho Neto/MA, e de aplicação cumulativa com as medidas 

sanitárias dispostas no art. 5º do decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, portaria estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, e 

decreto municipal  nº 516, de 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento da atividade 

comercial de bares, restaurantes e afins no Município de Coelho 

Neto/MA, condicionado à observância das medidas sanitárias gerais 

contidas Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020, na 

Portaria Estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, bem como as medidas 

sanitárias segmentadas, constante do anexo I, desta Portaria. 

Art. 3º - O descumprimento destas medidas enseja a 

aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o 

devido processo legal, cabendo apuração e aplicação das sanções 

previstas na legislação vigente. 

 

 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 06 DE JULHO DE 2020 

 

Antônio Francisco do Nascimento 

Secretário Municipal de Governo e Articulação Política 

 

 

ANEXO I 

PROTOCOLO ESPECÍFICO 

BARES, RESTAURANTES E AFINS 

 

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

 

1.1. Incentivar e disciplinar a higienização das mãos e 

antebraços preferencialmente com água corrente e sabão dos trabalha-

dores que no desempenho de suas funções manipulem alimentos com 

periodicidade máxima de duas horas e/ou sempre que manipularem 

novos alimentos.  

1.2. O acesso ao estabelecimento deverá ser controlado 

afim de evitar que se formem aglomerações.  

1.3. Ressalta-se que filas que ocorram dentro ou fora do 

estabelecimento são de responsabilidade dos estabelecimentos, 

devendo ser evitadas. Caso necessário o estabelecimento deverá 

utilizar senhas ou outros sistemas semelhantes para organizar o 

atendimento.  

1.4. Caso haja formação de filas deverá ser adotada a dis-

tância mínima entre os clientes de 2 (dois) metros, a empresa deverá 

sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa. 

1.5. Nos ambientes de circulação interna deverá ser sina-

lizada a distância de 2 (dois) metros que um cliente deverá manter do 

outro.  

1.6. É obrigatório que todos os clientes façam uso de 

proteção facial, recomendando-se uso de máscara descartável, ou de 

Tecido não tecido (TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso 

individual e observando atentamente para a sua correta utilização, 

troca e/ou higienização. Ressalta-se que a utilização de máscara pelos 

clientes deverá ser exigida pelo estabelecimento, ficando este 

responsável pelo cumprimento deste protocolo.  

1.7. É obrigatório que todos os trabalhadores que 

realizem manipulação de alimentos e/ou atendimento ao público 

utilizem EPI´s conforme segue: luva nitrílica, óculos, avental e 

máscara cirúrgica. A utilização deste devem seguir as recomendações 

de boas práticas e normas sanitárias aplicáveis, com as substituições 

dos mesmos sempre que se fizer necessário. É responsabilidade da 

empresa fornecer os referidos EPI´s a todos seus trabalhadores em 

quantidades que atendam suas rotinas de trabalho por cada turno.  

1.8. Proibir o acesso de pessoas externas, como 

entregadores, no local de manipulação dos alimentos.  

. 

1.9. Intensificar a observância e atenção no cumprimento 

das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a legis-

lação em vigor (RDC ANVISA 216/04).  

1.10. Fica proibida a disponibilização de alimentos e 

bebidas para degustação.  

1.11. Disponibilizar uma plataforma de pedidos e 

entregas delivery.  
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1.12. Possibilitar a retirada de produtos no local, através 

de sistema de Drive-Thur ou outro ponto no estabelecimento 

devidamente preparado.  

1.13. No que se refere às entregas (delivery), o transporte 

das refeições prontas para o consumo imediato deverá ser realizado 

assim que acondicionado em equipamento de conservação e obser-

vando a temperatura para que não haja comprometimento da qualidade 

higiênico sanitária do produto.  

1.14. Ainda no que se refere às entregas (delivery), as 

refeições deverão ser acondicionadas em embalagens duplas (para que 

o cliente, no momento da entrega, possa fazer a retirada do produto de 

dentro da primeira embalagem), lacradas e de material adequado ao 

contato com alimentos.  

1.15. Disponibilizar e orientar o cliente ao pagamento 

on-line no momento do pedido, para evitar contato com as 

maquininhas de cartão no momento da entrega. Se for utilizar 

maquininha, optar pela função de aproximação do cartão. Se inserir a 

senha direto na maquininha for a única saída, ela deve estar embalada 

em material plástico de modo que facilite a higienização com Álcool 

70% e/ou sanitizantes ou produtos antissépticos que possuam efeito 

similar.  

1.16. Evitar aglomerações nas áreas de espera. O 

distanciamento entre mesas e cadeiras também deve ser adotado neste 

local, quando aplicável, bem como os cuidados na formação de filas e 

até mesmo verificação de espaços alternativos destinados à espera dos 

clientes, evitando a espera em pé.  

1.17. O ambiente deve ter boa ventilação, mantendo 

portas e janelas abertas. Em caso de ambiente climatizado, garantir a 

manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme 

recomendações das legislações vigentes.  

1.18. Nos vestiários, devem ser tomados os cuidados 

para evitar a contaminação cruzada do uniforme, como não manter em 

contato os uniformes limpos e os sujos, bem como não deixar os sa-

patos em contato com os uniformes limpos.  

1.19. Capacitar trabalhadores sobre prevenção de 

contágio do novo coronavírus antes de voltarem a exercer suas 

atividades de atendimento ao público e preparação e manipulação de 

alimentos.  

1.20. Promover capacitação adequada e atualizada dos 

trabalhadores nas Boas Práticas, bem como acompanhar sua eficácia.  

1.21. As ações de capacitação promovidas aos 

trabalhadores deverão ter comprovação e registro documental, 

principalmente quanto às medidas e procedimentos de trabalhos 

relacionados à prevenção da Covid-19.  

1.22. O recebimento de mercadorias na área de produção 

deve ser realizado de forma organizada para não haver contaminação. 

Materiais de trabalho, hortifrútis e embalagens de produtos e etc., 

devem ser higienizados antes de serem estocados. 

1.23. Os resíduos provenientes dos cuidados e medidas 

de prevenção contra o novo coronavírus (COVID-19) devem ser 

enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 

222, de 28 de março de 2018 (disponível em http://portal.anvi-

sa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d308 

1db331-4626-8448-c9aa426ec410).  

1.24. Lavar com água e sabão os utensílios de serviço 

(espátulas, pegadores, conchas, etc.) a cada 30 minutos, higienizando-

os completamente.  

1.25. Os trabalhadores deverão ficar atentos para evitar 

tocar olhos, nariz e boca durante a manipulação de alimentos e nos 

atendimentos do caixa.  

1.26. Os trabalhadores deverão manter os cabelos presos 

e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para 

assegurar a correta higienização das mãos.  

1.27. Assim como os EPIs, a utilização de toucas 

também deverá ser obrigatória para todas as atividades que envolvam 

preparação de alimentos.  

1.28. Utilizar pagamento contactless sempre que 

possível. Em caso do uso de máquinas para pagamento, higienizar a 

mesma com álcool 70% (setenta por cento) após cada uso. Em se optar 

pelo pagamento em dinheiro, estimular o consumidor e o trabalhador 

do estabelecimento a lavar imediatamente as mãos com água e sabão 

líquido e secar.  

1.29. Ficam proibidas atrações musicais, culturais e de 

qualquer tipo que promovam aglomeração ou movimentação, até nova 

deliberação dos órgãos sanitários. 

1.30. Todas as diretrizes acima determinadas deverão 

também atender ao disposto na LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 

2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fun-

damentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania; e, garantindo a acessibilidade, sendo esta a possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm). 

 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

2.1. Bares só será permitida comercialização na 

modalidade Delivery e Drive-Thru, nos termos disposto no art. 6, 

inciso II, do decreto municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

2.2. Restaurantes só será permitida comercialização de 

alimentos, sendo vedada venda, sob qualquer hipótese de bebida 

alcoólica, a não ser modalidade Delivery e Drive-Thru, obedecidos os 

seguintes horários:  

a. Almoço – Das 11:00 hrs às 15:00 hrs  

b. Jantar – das 18:00 hrs às 20:00 hrs  

2.3.  Lanchonetes e congêneres fica permitido 

funcionamento das 15:00hs às 22:00hs.  

2.4.  Depósitos de bebidas será permitida 

comercialização nas modalidades delivery e drive thru, obedecendo o 

horário de funcionamento das 07:00 hrs às 14:00 hrs 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este protocolo não descarta as demais 

normas legais e sanitárias vigentes relacionadas aos serviços de bares, 

restaurantes e padarias, devendo ser adicionado como documento 

sanitário de orientação em virtude da COVID-19. 

 

PORTARIA Nº 005/2020/ SEGAP 

 

APROVA O PROTOCOLO ESPECÍFICO DE 

MEDIDA SANITÁRIA SEGMENTADA, PARA 

FUNCIONAMENTO DE HÓTEIS, NA FORMA EM QUE 

ESPECIFICA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no 

art. 87, IV da Lei Orgânica do Município e, considerando a delegação 

governamental disposta no art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal nº 495, 

de 14 de junho de 2020. 
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CONSIDERANDO que o município de Coelho 

Neto/MA, aliando a medidas restritivas de circulação de pessoas e 

politicas sanitárias que obedece a protocolos nacionais e 

internacionais no combate a Covid-19, permitiu equilibrio e cobertura 

do sistema público de saúde municipal; 

CONSIDERANDO que o poder municipal adotou o 

sistema público de uma unidade de saúde referência no tratamento às 

sindromes gripais, com ampliação de leitos disponiveis em 2/3 terços 

da oferta inicial ao processo pandêmico;  

CONSIDERANDO que o poder municipal dotou o 

sistema público de unidade de saúde referência no tratamento de 

urgência, emergência e demais patologias, com disponibilidade de 100 

novos leitos;  

CONSIDERANDO que o indice de letalidade da Covid-

19 no território do municipio de Coelho Neto/MA é um dos mais 

baixos do estado, restrito a 30,83% dos casos no Estado e 22,53% dos 

casos registrados no país; 

CONSIDERANDO que neste momento não há 

saturação do sistema público municipal de saúde com oferta de leitos, 

estando esta consignada apenas 25% de ocupação disponibilidade; 

CONSIDERANDO que o município detém medicação 

recomendada quantitativamente, profissionais de saúde em número 

próximo da suficiência, e unidades básicas de saúde em plenitude de 

funcionamento, com cobertura de 90% do sistema; 

 CONSIDERANDO que as medidas sanitárias tomadas 

vêm equilibrando o sistema municipal de saúde no comabte a Covid-

19, e reduzindo estágio de cotaminação e taxa de letalidade, 

possibilitando retomada gradual das atividades econômicas do 

município e das Organizações Religiosas, com garantia da preservação 

da vida, em conformidade com decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, e Decreto Municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, as sugestões apresentadas 

de forma democrática por representantes desta categoria de atividade 

econômica existentes no Município de Coelho Neto/MA, relativas à 

prevenção e combate ao COVID-19. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o protocolo específico de medida 

sanitária segmentada, constante do Anexo I, que deverá ser seguido 

para o funcionamento de hotéis. 

 §  1º - As medidas segmentadas constantes desta 

portaria, serão de observância obrigatória, em todo território do 

municipio de Coelho Neto/MA, e de aplicação cumulativa com as 

medidas sanitárias dispostas no art. 5º do decreto estadual nº 35.831, 

de 20 de maio de 2020, portaria estadual nº 34, de 28 de maio de 

2020, e decreto municipal  nº 516, de 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento da atividade 

comercial de hotéis no Município de Coelho Neto/MA, condicionado 

à observância das medidas sanitárias gerais contidas Decreto Estadual 

nº 35.831, de 20 de maio de 2020, na Portaria Estadual nº 34, de 28 de 

maio de 2020, bem como as medidas sanitárias segmentadas, 

constante do anexo I, desta Portaria. 

Art. 3º - O descumprimento destas medidas enseja a 

aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o 

devido processo legal, cabendo apuração e aplicação das sanções 

previstas na legislação vigente. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 06 DE JULHO DE 2020 

 

 

Antônio Francisco do Nascimento 

Secretário Municipal de Governo e Articulação 

Política 

 

ANEXO I  

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO  

HOTÉIS  

 

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

 

1.1. No que se refere ao Limite de Ocupação, os 

estabelecimentos deverão operar, a princípio, com 60% de suas UHs 

(unidades habitacionais) ou de seus leitos disponíveis. Após o ponto 

de inflexão da curva da pandemia, poderão operar com 70%, 

aumentando em 10% a cada mês subsequente. 

1.2. Higienizar pisos, paredes, forros dos banheiros, 

vasos sanitários, refeitórios, cozinhas, etc. no mínimo no início de 

cada turno, com hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro 

desinfetante que possua efeito similar e recomendado pelas 

autoridades, enxaguando-o com água em abundância e, 

posteriormente, aplicar álcool a 70%. Estabelecer rotina frequente de 

desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 segundos) de balcões, 

teclados, mouses, mobiliários, maçanetas, torneiras, dispenser de 

papel toalha, dispenser de sabão líquido, corrimãos, cadeiras 

(inclusive braços) e locais onde há suporte para as mãos. Os 

sanitizantes deverão ser utilizados respeitando rigorosamente as 

orientações de diluição e cuidados fornecidas pelo fabricante. 

1.3. Disponibilizar álcool gel 70% e/ou sanitizantes 

ou produtos antissépticos que possuam efeito similar nas entradas dos 

elevadores, escadas, na recepção e em todos os corredores de acesso 

aos quartos. Os sanitizantes deverão ser utilizados respeitando 

rigorosamente as orientações de diluição e cuidados fornecidas pelo 

fabricante. 

1.4. Disponibilizar cartazes com 

informações/orientações sobre o limite de ocupação, a necessidade de 

higienização de mãos, uso do álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 

produtos antissépticos que possuam efeito similar, uso de máscaras, 

distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e 

limpeza dos ambientes na recepção, nos elevadores e em todos os 

corredores de acesso aos quartos. 

1.5. Para definição do grupo de maior risco, 

consideram-se pessoas que possuam: 

a. Idade igual ou superior a 60 anos; 

b. Pneumopatias graves ou descompensados; 

    (em uso de oxigênio domiciliar; asma moderada/grave, 

doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC); 

c. Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência 

cardíaca, cardiopata isquêmica, arritmias) 

d. Imunodepressão 

e. Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 

4 e 5) 

f. Diabetes mellitus; 

g. Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40) 

h. Doenças cromossômicas com estado de fragilidade 

imunológica  

(ex.: Síndrome de Down) 

i. Gestação 
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j. Outras, conforme definição da Secretaria de Estado de 

Saúde do Maranhão; 

1.6 Atendimento preferencial para os hóspedes que 

pertencem ao Grupo de Maior Risco a que se refere o item 1.4., de 

modo que os mesmos permaneçam o mínimo de tempo possível na 

recepção dos estabelecimentos. 

1.7 Monitorar diariamente os hóspedes quanto à 

febre, sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas da COVID-19, 

registrando as informações no sistema ou controles do hotel. 

1.8  Durante realização do check-in e check-out, os 

hóspedes deverão manter distância de 2 (dois) metros a fim de evitar 

aglomerações. 

1.9 Os serviços de alimentação, incluindo café da 

manhã, localizados dentro dos estabelecimentos de hospedagens 

devem priorizar o atendimento aos hóspedes exclusivamente em 

serviço de quarto. 

1.10  Fica proibida a disponibilização de café da 

manhã no sistema de self service (Buffet). Este poderá ser servido no 

quarto ou no sistema a La Carte no salão. 

1.11 Fica proibido o acesso às áreas sociais e de 

convivência, tais como sala de jogos, academias e piscinas, devendo, 

portanto, as mesmas permanecerem fechadas.  

1.12 Hóspedes em isolamento social com suspeita ou 

confirmação de Covid-19 devem obrigatoriamente realizar suas 

refeições dentro do quarto. 

1.13  Para os trabalhadores deverá ser 

disponibilizado pelo estabelecimento EPIs conforme segue: 

a. Equipe de Limpeza e Lavanderia: luvas 

nitrílicas ou luvas de procedimentos descartáveis, respirador tipo peça 

filtrante para partículas (no mínimo PFF1), calçado impermeável, 

avental impermeável ou descartável, óculos de segurança e protetor 

facial. 

b. Equipe de manipulação de alimentos: obedecer 

a todas as regras gerais, em especial às referentes a assepsia, 

higienização e limpeza. 

c. Recepcionistas: máscara descartável, ou de 

Tecido não tecido (TNT) ou ainda de algodão e protetor facial. 

d. Demais trabalhadores de áreas administrativas: 

máscara descartável, ou de Tecido não tecido (TNT) ou ainda de 

algodão. 

1.14.   Deverão ser designados trabalhadores 

exclusivos para retirada e lavagem de roupas de cama, toalhas e 

roupas pessoais, devendo obedecer a utilização de EPIs, conforme 

item 1.13. 

1.15. No caso da ocorrência de hóspedes com 

sintomas respiratórios ou com suspeita (ou confirmação) de infecção 

pelo novo coronavírus, a desinfecção de todas as áreas descritas deve 

ser realizada logo após a limpeza com água e sabão/detergente neutro 

(a desinfecção pode ser feita com produtos à base de cloro, como o 

hipoclorito de sódio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante 

padronizado pelo serviço, desde que seja regularizado junto à 

ANVISA). Nesse caso, é importante maior atenção à limpeza e 

desinfecção das superfícies mais tocadas (ex.: maçanetas de portas, 

telefones, mesas, interruptores de luz, corrimãos e barras de apoio, 

etc.) e dormitório, sendo recomendado, no mínimo duas vezes por dia. 

1.16. Deve-se limpar e desinfetar as superfícies que 

provavelmente estão contaminadas, incluindo aquelas que estão 

próximas ao idoso (por exemplo, grades da cama, cadeiras, mesas de 

cabeceira e de refeição) e superfícies frequentemente tocadas no 

ambiente de atendimento ao residente, nos quartos e nos banheiros dos 

residentes (por exemplo: maçanetas, vaso sanitários, acionadores de 

descarga, pias, torneiras etc.) 

1.17. As roupas de cama, toalhas e roupas pessoais de 

hospedes com suspeita ou confirmação de Covid-19 deverão ser 

recolhidas e embaladas pelos próprios hóspedes, em sacos específicos 

disponibilizados pelo estabelecimento. Estes itens devem ser 

recolhidos, transportados e higienizados de maneira separada das 

demais unidades de hospedagem. 

1.18. Os itens utilizados para limpeza das 

acomodações com hospedes com suspeita ou confirmação de Covid-

19 (vassouras, escovas, rodos, panos, etc.) deverão obrigatoriamente 

passar por processo de desinfecção por imersão em soluções indicadas 

pelas autoridades sanitárias para tal finalidade. 

1.19. Deverá estabelecer e informar horários pré-

definidos para limpeza e desinfecção dos quartos. 

1.20. Locais que possuírem ar condicionado, devem 

manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, 

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a 

difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter 

a qualidade interna do ar. 

1.21. Realizar limpeza diária, com a seguinte 

frequência: nas áreas de grande circulação de pessoas, 03 vezes ao dia; 

nas áreas de menor circulação de pessoas, 02 vezes ao dia, através do 

método de limpeza úmida para todas as superfícies utilizando 

detergente neutro e hipoclorito, tendo o funcionário que utilizar óculos 

de proteção, luva de borracha, avental, máscara, calça comprida, 

sapato fechado. 

1.22. Evitar distribuir materiais gráficos diversos aos 

hospedes, tais como revistas, jornais, folders, informativos, cartões de 

visita, etc. 

1.23. Deverá ser evitado o compartilhamento de sofás 

diversos, entre hóspedes e/ou trabalhadores. 

1.24. Fica vedada a utilização dos espaços de eventos 

dos estabelecimentos de hospedagens até que a autorização seja feita 

expressamente por meio de instrumentos normativos editados pela 

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política.  

1.25. O estabelecimento deve retirar dos quartos 

alimentos expostos (balas, chocolates, batatas chips, etc.) assim como 

esvaziar o frigobar, não mantendo em seu interior nenhum tipo de 

bebida exposta. Estes itens devem ser comercializados e entregues nos 

quartos apenas quando e se houver pedido por parte do hóspede. 

1.26. Reduzir, ao máximo, o número de visitantes, 

assim como a frequência e a duração da visita. Questionar os 

visitantes na chegada da instituição sobre sintomas de infecção 

respiratória (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas do 

nariz, entre outros) e sobre contato prévio com pessoas com suspeita 

ou diagnóstico de COVID-19. Não permitir a visita de pessoas que 

apresentem qualquer sintoma.  

1.27. Posicionar uma lixeira perto da saída do quarto 

dos residentes para facilitar o descarte de EPI pelos profissionais. 

1.28. Torna-se obrigatório a utilização de termômetro 

digital na recepção cada estabelecimento hoteleiro, para aferir 

temperatura, em caso de constatação de grau de febre do hospede, não 

será aceito seu ingresso, devendo ser encaminhado para unidade de 

saúde mais próxima.    

 

OBSERVAÇÃO: Este protocolo não descarta as demais 

normas legais e sanitárias vigentes relacionadas aos serviços de 

Hotéis, devendo ser adicionado como documento sanitário de 

orientação em virtude da COVID-19. 

 

PORTARIA Nº 006/2020/ SEGAP 

 

APROVA O PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDA 

SANITÁRIA SEGMENTADA, PARA FUNCIONAMENTO DE 
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ATIVIDADE COMERCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO, 

NA FORMA EM QUE ESPECIFICA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no 

art. 87, IV da Lei Orgânica do Município e, considerando a delegação 

governamental disposta no art. 8º , § 2º, do Decreto Municipal nº 495, 

de 14 de junho de 2020. 

CONSIDERANDO que o município de Coelho 

Neto/MA, aliando medidas restritivas de circulação de pessoas e 

politicas sanitárias que obedece a protocolos nacionais e 

internacionais no combate a Covid-19, permitiu equilibrio e cobertura 

do sistema público de saúde municipal; 

CONSIDERANDO que o poder municipal adotou o 

sistema público de uma unidade de saúde referência no tratamento às 

sindromes gripais, com ampliação de leitos disponiveis em 2/3 terços 

da oferta inicial ao processo pandêmico;  

CONSIDERANDO que o poder municipal dotou o 

sistema público de unidade de saúde referência no tratamento de 

urgência, emergência e demais patologias, com disponibilidade de 100 

novos leitos;  

CONSIDERANDO que o indice de letalidade da 

Covid-19 no território do municipio de Coelho Neto/MA é um dos 

mais baixos do estado, restrito a 30,83% dos casos no Estado e 

22,53% dos casos registrados no país; 

CONSIDERANDO que neste momento não há 

saturação do sistema público municipal de saúde com oferta de leitos, 

estando esta consignada apenas 25% de ocupação disponibilidade; 

CONSIDERANDO que o município detém 

medicação recomendada quantitativamente, profissionais de saúde em 

número próximo da suficiência, e unidades básicas de saúde em 

plenitude de funcionamento, com cobertura de 90% do sistema; 

 CONSIDERANDO que as medidas sanitárias 

tomadas vêm equilibrando o sistema municipal de saúde no comabte a 

Covid-19, e reduzindo estágio de cotaminação e taxa de letalidade, 

possibilitando retomada gradual das atividades econômicas do 

município e das Organizações Religiosas, com garantia da preservação 

da vida, em conformidade com decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, e Decreto Municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, as sugestões 

apresentadas  de forma democratica por  representantes desta categoria 

de atividade econômica existentes no Município de Coelho Neto/MA, 

relativas à prevenção e combate ao COVID-19. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Fica aprovado o protocolo específico de 

medida sanitária segmentada, constante do Anexo I, que deverá ser 

seguido para o funcionamento da atividade comercial de transporte 

coletivo. 

§1º - As medidas segmentadas constantes desta 

portaria, serão de observância obrigatória, em todo território do 

municipio de Coelho Neto/MA, e de aplicação cumulativa com as 

medidas sanitárias dispostas no art. 5º do decreto estadual nº 35.831, 

de 20 de maio de 2020, portaria estadual nº 34, de 28 de maio de 

2020, e decreto municipal  nº 516, de 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento da 

atividade comercial de transporte coletivo, no Município de Coelho 

Neto/MA, condicionado à observância das medidas sanitárias gerais 

contidas Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020, na 

Portaria Estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, bem como as medidas 

sanitárias segmentadas, constante do anexo I, desta Portaria. 

Art. 3º - O descumprimento destas medidas enseja a 

aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o 

devido processo legal, cabendo apuração e aplicação das sanções 

previstas na legislação vigente. 

 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 06 DE JULHO DE 2020 

 

Antônio Francisco do Nascimento 

Secretário Municipal de Governo e Articulação Política 

 

 

ANEXO I  

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO  

TRANSPORTE COLETIVO 

 

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS 

GERAIS 

 

1.1. Todos os cidadãos que forem utilizar os meios de 

locomoção por transporte coletivo intermunicipal deverão usar 

proteção facial, como máscara de tecido, de tecido não tecido (TNT) 

ou de algodão. 

1.2. Todos os veículos de transporte de passageiros 

intermunicipal deverão manter a ventilação natural dentro do veículo, 

portanto não está recomendado a utilização de ar condicionado. 

1.3. Os terminais de transporte coletivo intermunicipal 

serão monitorados constantemente a fim de não permitir o embarque 

de pessoas com sintomas gripais, mas é de responsabilidade do 

condutor do veículo o embarque indevido, sujeito as sanções legais. 

1.4. Os veículos utilizados no transporte de passageiros 

(coletivo intermunicipal, público ou privado, urbano e rural) devem 

comprometer apenas a capacidade máxima de 60% oficial de 

passageiros sentados. 

1.5. Intensificar a limpeza dos veículos. Após cada viagem 

(rota), o veículo deverá ser limpo e desinfetado. Proceder a limpeza 

com água e sabão neutro ou desinfecção com álcool 70% ou outro 

desinfetante adequado e autorizado pelas autoridades sanitárias; na 

área do motorista, o volante, câmbio de marcha, assento e cinto de 

segurança deverão ser limpos com água e sabão e, em seguida, 

desinfetados com álcool 70%, ou outro desinfetante adequado e 

autorizado pelas autoridades sanitárias. A empresa ou empreendedor 

individual deverá providenciar o descarte de maneira segura de todos 

os resíduos da limpeza realizada nos veículos, conforme as normas 

sanitárias vigentes. 

1.6. Ser afixado, em local visível e de maneira legível e 

compreensível, em cada veículo, as recomendações aos usuários do 

transporte: 

a. Utilizar proteção facial, como máscara de tecido. 

b. Descartar lenços de papel em lixo apropriado. Jamais 

jogar no chão. 

c. Higienizar as mãos sempre ao deixar o transporte 

coletivo e ao chegar em casa ou no trabalho. 

d. Não levar as mãos aos olhos, boca e nariz. 

e. Uso da etiqueta respiratória: proteger com lenços 

descartáveis ou toalha de papel a boca e nariz ao tossir ou espirrar. Na 
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impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger a face 

junto à dobra do cotovelo. 

f. Ao apresentarem sintomas respiratórios (febre, tosse, 

produção de escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta, 

ausência de olfato e paladar), passageiro não pode embarcar, sendo 

orientado a procurar atendimento médico para avaliação e 

investigação diagnóstica. 

 

PORTARIA Nº 007/2020/ SEGAP 

 

APROVA O PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDA 

SANITÁRIA SEGMENTADA, PARA FUNCIONAMENTO DE 

ACADEMIAS E ESPORTES AMADORES NA FORMA EM 

QUE ESPECIFICA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no 

art. 87, IV da Lei Orgânica do Município e, considerando a delegação 

governamental disposta no art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal nº 495, 

de 14 de junho de 2020. 

 

CONSIDERANDO que o município de Coelho Neto/MA, 

aliando medidas restritivas de circulação de pessoas e politicas 

sanitárias que obedece a protocolos nacionais e internacionais no 

combate a Covid-19, permitiu equilibrio e cobertura do sistema 

público de saúde municipal; 

CONSIDERANDO que o poder municipal adotou o 

sistema público de uma unidade de saúde referência no tratamento às 

sindromes gripais, com ampliação de leitos disponiveis em 2/3 terços 

da oferta inicial ao processo pandêmico;  

CONSIDERANDO que o poder municipal dotou o 

sistema público de unidade de saúde referência no tratamento de 

urgência, emergência e demais patologias, com disponibilidade de 100 

novos leitos;  

CONSIDERANDO que o indice de letalidade da Covid-19 

no território do municipio de Coelho Neto/MA é um dos mais baixos 

do estado, restrito a 30,83% dos casos no Estado e 22,53% dos casos 

registrados no país; 

CONSIDERANDO que neste momento não há saturação 

do sistema público municipal de saúde com oferta de leitos, estando 

esta consignada apenas 25% de ocupação disponibilidade; 

CONSIDERANDO que o município detém medicação 

recomendada quantitativamente, profissionais de saúde em número 

próximo da suficiência, e unidades básicas de saúde em plenitude de 

funcionamento, com cobertura de 90% do sistema; 

CONSIDERANDO que as medidas sanitárias tomadas 

vêm equilibrando o sistema municipal de saúde no comabte a Covid-

19, e reduzindo estágio de cotaminação e taxa de letalidade, 

possibilitando retomada gradual das atividades econômicas do 

município e das Organizações Religiosas, com garantia da preservação 

da vida, em conformidade com decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, e Decreto Municipal nº 516, de 06 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, as sugestões apresentadas de 

forma democratica por  representantes desta categoria de atividade 

econômica existentes no Município de Coelho Neto/MA, relativas à 

prevenção e combate ao COVID-19. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o protocolo específico de medida 

sanitária segmentada, constante do Anexo I, que deverá ser seguido 

para o funcionamento da atividade comercial de academias e esportes 

amadores. 

§1º - As medidas segmentadas constantes desta portaria, 

serão de observância obrigatória, em todo território do municipio de 

Coelho Neto/MA, e de aplicação cumulativa com as medidas 

sanitárias dispostas no art. 5º do decreto estadual nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, portaria estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, e 

decreto municipal  nº 516, de 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento da atividade 

comercial de academias e esportes amadores, no Município de Coelho 

Neto/MA, condicionado à observância das medidas sanitárias gerais 

contidas Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020, na 

Portaria Estadual nº 34, de 28 de maio de 2020, bem como as medidas 

sanitárias segmentadas, constante do anexo I, desta Portaria. 

Art. 3º - O descumprimento destas medidas enseja a 

aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o 

devido processo legal, cabendo apuração e aplicação das sanções 

previstas na legislação vigente. 

 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE COELHO NETO, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 06 DE JULHO DE 2020 

 

Antônio Francisco do Nascimento 

Secretário Municipal de Governo e Articulação Política 

 

ANEXO I 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO 

ACADEMIAS E ESPORTES AMADORES 

 

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

 

1.1. Os usuários e trabalhadores somente poderão 

entrar nos estabelecimentos se estiverem usando máscaras e se 

higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% (setenta 

por cento). 

1.2. Disponibilizar recipientes com álcool em gel 

70% para uso por clientes e colaboradores em todas as áreas da 

academia (recepção, musculação, peso livre, salas coletivas, piscina, 

vestiários, etc.).  

1.3.  No que se refere ao limite de ocupação, ou seja, 

número máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo em um mesmo 

estabelecimento fica limitado quantidade de 07 (sete) clientes por 

horário, ficando determinado o limite de: 01(um) cliente para cada 2 

m² (dois metros quadrados), nas áreas de treino. 

1.4. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente 

deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de atividades 

coletivas. Cada cliente deve ficar a 1,5m (um metro e meio) de 

distância do outro. Os orientadores físicos das academias e os 

personal traineres devem manter-se de máscara durante todo o 

atendimento aos usuários, bem como os recepcionistas, equipe de 

limpeza, gerentes e terceiros devem fazer uso de máscaras.  

1.5. Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos 

aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um 

equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários.  

1.6. Posicionar kits de limpeza em pontos 

estratégicos das áreas de musculação e peso livre, contendo toalhas de 
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papel e produto específico de higienização (detergente neutro, álcool 

70% (setenta por cento) ou outro similar e em concentração conforme 

recomendação do fabricante) para que os clientes possam usar nos 

equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas. No 

mesmo local, deve haver orientação para descarte imediato das toalhas 

de papel em lixeiras com tampa e acionamento por pedal. 

1.7. Providenciar barreira de proteção física (vidro 

ou acrílico) nos caixas e mesas de atendimento para evitar contato 

direto com o cliente ou manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) 

metros no atendimento, mediante demarcação indicativa visível no 

piso ou outro mecanismo de sinalização. 

1.8.  Utilizar pagamento contactless sempre que 

possível. Em caso do uso de máquinas para pagamento, higienizar a 

mesma com álcool 70% (setenta por cento) após cada uso. Em se optar 

pelo pagamento em dinheiro, estimular o consumidor e o trabalhador 

do estabelecimento a lavar imediatamente as mãos com água e sabão 

líquido e secar.  

1.9.  Recomenda-se instituir o desenvolvimento de 

sistemas de agendamento on-line para acesso a academia (por 

exemplo, primeiro a chegar, primeiro a usar a instalação) com treino 

de duração máxima de uma hora.  

1.10. Deve-se criar horário específico e exclusivo 

para idosos (60 anos ou mais) e adultos dos grupos de risco, devendo 

este ser amplamente divulgados e controlados, com admissão somente 

mediante reserva para evitar aglomeração e realizar o congelamento 

dos planos destes clientes, quando solicitado. 

1.11. Durante o horário de funcionamento da 

academia, fechar cada área pelo menos de 01 a 02 vezes ao dia por, 

pelo menos 30 (trinta) minutos, para limpeza geral e desinfecção dos 

ambientes.  

1.12. Remover todos os pontos de contato 

desnecessários, especialmente aqueles que não podem ser 

higienizados.  

1.13. Aumentar a frequência de limpeza de banheiros 

e vestiários.  

1.14.  Se forem utilizados ventiladores, como 

ventiladores de pedestal ou ventiladores montados na instalação, 

tomar medidas para evitar que o ar destes soprem diretamente de uma 

pessoa para outra.  

1.15. Manter os ambientes arejados por ventilação 

natural (portas e janelas abertas). Caso não seja possível ventilação 

natural, e se faça necessária a utilização de ar condicionado para 

climatizar ambientes, manter limpeza semanal dos filtros e mensal  

 

dos demais componentes do sistema de climatização (dutos 

e ventiladores, etc.) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de 

agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.  

1.16. Oferecer dispositivo de limpeza para sapatos na 

entrada da academia, podendo ser panos embebidos em hipoclorito de 

sódio a 0,1% (zero virgula um por cento) ou outro produto eficaz e de 

efeito similar que seja recomendado pelas autoridades sanitárias, que 

deverão ser trocados a cada 01(uma) hora ou, quando necessário, em 

intervalos menores. 

1.17. Recomendar aos clientes que tragam as suas 

próprias toalhas para ajudar na manutenção da higiene dos 

equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser 

descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionamento 

por pedal ou outro mecanismo.  

1.18. Todos os frequentadores que possuírem cabelos 

longos devem ser orientados a mantê-los presos, diminuindo, assim, 

área exposta passível de portabilidade do vírus. 

1.19. Orientar todos os usuários a evitarem usar luvas 

de levantamento ou outros itens pessoais que não são facilmente 

limpos.  

1.20.  Liberar a saída de água no bebedouro somente para 

uso de garrafas próprias.  

1.21. Implementar os seguintes procedimentos de triagem 

para detectar usuários e trabalhadores com suspeita de infecção pelo 

SARS-CoV-2, antes mesmo do registro da matrícula ou entrada no 

estabelecimento. No agendamento: garantir que todos os usuários 

sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção res-

piratória ou contato com possíveis pacientes com o novo coronavírus.  

a) Você esteve com sintomas gripais nos últimos 14 dias?  

b) Você entrou em contato com pessoas com sintomas 

gripais nos últimos 14 dias?  

c) Você apresentou nos últimos 14 dias, alguns dos 

seguintes sintomas: febre, perda repentina do olfato e paladar, 

desconforto respiratório e/ou dificuldade para respirar, dor no corpo, 

diarreia, dor abdominal, mesmo que de forma rápida?  

d) Você tem mais de 60 anos?  

e) Você é portador de alguma doença no coração, pulmão 

ou autoimune?  

1.22. A resposta afirmativa para uma das perguntas do item 

1.21, deverá promover o adiamento do acesso do usuário ao estabele-

cimento para um período após 21 dias.  

 

1.23. Toalhas e roupas dos trabalhadores devem ser coloca-

das em sacos plásticos após cada uso, tratado como potencialmente 

contaminado. Orientar para que os usuários procedam da mesma for-

ma com seus pertences pessoais.  

1.24.  Postar sinalização na porta da frente do 

estabelecimento informando os usuários sobre as alterações em suas 

políticas de funcionamento, instruindo-os a não se utilizarem dos 

serviços, em caso de apresentarem sintomas de COVID-19. 

1.25.  Se algum colaborador apresentar febre alta, junto 

com algum outro sintoma da COVID-19, este deve comunicar 

imediatamente à gerencia do estabelecimento.  

1.26. O horário de funcionamento das academias, será no 

período matutino, vespertino e noturno, sendo das 05:00hs às 20:00hs, 

visando atender as pessoas de acordo com a sua disponibilidade e 

evitando uma maior distribuição de horários. 
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