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Decreto n° 35 de 31 de maio de 2020.  

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COROATÁ, 
FRENTE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVIRUS,(SARS-CoV-2), 
AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE 
OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA 
COMECIAL, PERMITE A ABERTURA DOS 
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO, 
OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS 
PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS, 
INSERE NOVA REDAÇÃO AOS 
DISPOSTITVOS DO DECRETO MUNICIPAL 
N° 31/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROATÁ 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 30, II da 
Constituição Federal,   

Art. 1° - O art. 2° do Decreto n° 29/2020, alterado 
pelo Decreto n° 31/2020 passa a vigorar acrescido 
do art. 2° - B, com a seguinte redação:  

................................................................................... 

Art. 2°- B  - Fica autorizada, a realização de 
atividades físicas ou de lazer a céu aberto, no 
âmbito do Município de Coroatá, nas vias públicas, 
praças, calçadões, academia pública, extensão de 
estradas que cortam o município, em loteamentos, 
onde o uso para a prática de atividades físicas seja 
coletiva, desde que respeitados o distanciamento 
social entre as pessoas, o uso de álcool em gel 70%, 
e o uso obrigatório de máscaras por todos os 
praticantes de atividades físicas.  

Art. 2° - O Art. 3-A do Decreto 029/2020, alterado 
pelo Decreto Municipal n° 31/2020 passa a vigorar 
acrescido do art. 3°-A e 3°-B, com a seguinte 
redação:  

................................................................................... 

Art. 3°-A – Fica autorizada a realização da feira 
livre municipal, observadas as normas sanitárias 
impostas pela Vigilância Sanitária Municipal e a 
Secretaria Municipal de Saúde, impondo-se ainda, o 
distanciamento social entre consumidores e 
vendedores, o uso obrigatório de máscara, a 
higienização das superfícies, com água e sabão, ou, 
álcool em gel 70%.  

Art. 3° B – ficam reestabelecidos, a emissão de 
alvarás ou licenças para vendas ou comercialização 
de produtos ofertados por vendedores ambulantes 
provenientes de outros municípios ou outros estados 
da federação, ficando igualmente reestabelecidos, a 
comercialização dos produtos próprios de cada 
ramo comercial, observados o uso obrigatório de 
máscara, o uso de álcool em gel 70% pelo 
vendedores e o distanciamento social mínimo para a 
prevenção de contágio ao novo coronavirus, sob 
pena de suspensão do alvará e/ou da autorização 
para o exercício da atividade comercial.  

 Art. 3° - Os estabelecimentos comerciais do 
Município de Coroatá, estarão autorizados a 
funcionar no horário das 07:00hs às 18:00hs, 
observados em todos os casos, o uso obrigatório de 
máscaras por funcionários e clientes, a não 
ocorrência de filas e aglomerações no interior dos 
estabelecimentos, a higienização constante das 
superfícies, com água e sabão, ou, álcool em gel 
70%, operar com 50% da capacidade total de 
lotação de cada estabelecimento, e a permissão para 
ingresso no local, de apenas um membro de cada 
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família, caso o consumidor se faça acompanhar de 
outras pessoas do mesmo grupo familiar.  

Art. 4° - O Art. 10 do Decreto n° 29/2020, alterado 
pelo Decreto n° 31/2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

................................................................................... 

Art. 10 – Ficam autorizados, no âmbito do 
Município de Coroatá, a realização de cerimônia 
religiosa de qualquer culto, devendo todos os 
templos, religiosos realizarem as cerimônias 
impondo o uso obrigatório de máscara por todos os 
fieis, o uso de álcool em gel 70%, para  a 
higienização constante das superfícies e das mãos 
dos fiéis, manter portas e janelas abertas, e ainda, 
cada cerimônia religiosa deverá ser realizada, 
observando-se o máximo de 50% da capacidade 
total de lotação do templo religioso, devendo ainda, 
o líder de cada denominação religiosa proceder à 
alternância de horários para a realização das 
cerimônias.  

Art. 5° - Os bares, restaurantes, churrascarias 
lanchonetes, pizzarias, e assemelhados, estarão 
autorizados a funcionarem a partir da entrada em 
vigor do presente Decreto, desde que, operem com 
no máximo, 50% da capacidade de lotação de cada 
estabelecimento, observados o distanciamento 
mínimo entre as mesas, mantidas as condições de 
higiene impostas pelas autoridades sanitárias, bem 
como o uso de álcool em gel 70% para higienização 
do ambiente, ou, água e sabão, e o uso obrigatórios 
de máscaras, por todos os funcionários dos 
estabelecimentos, vedada a realização de eventos 
festivos de qualquer natureza, que possam causar 
aglomeração de pessoas no local, importando em 
violação às determinações contidas no presente 
Decreto, sob pena da imediata suspensão do 
exercício da atividade comercial. 

Art. 6º - Fica autorizada a abertura das academias e 
locais para prática de atividades físicas, devendo os 
proprietários de cada estabelecimento, 
obrigatoriamente, manter rigorosa higienização, dos 
equipamentos, utilizados nos exercícios físicos, 
com água e sabão ou álcool em gel 70%, assegurar 
o distanciamento mínimo entre os frequentadores 
do local, alternar as turmas para realização dos 
treinos, impor o uso obrigatório de máscaras a todos 
os participantes, e ainda, disponibilizar, 
obrigatoriamente, álcool em gel 70%, ou, água e 
sabão a todos os frequentadores do local para a 
higienização das mãos durante os treinos.  

Art. 7° - Fica expressamente revogado O art. 12 do 
Decreto n° 029/2020, alterado pelo Decreto 
31/2020, em razão do disposto no art. 5º e 6º deste 
Decreto, por se tratar de normas conflitantes, cujos 
efeitos, entre si, não se mostram compatíveis.  

Art. 8° - O descumprimento ao disposto no presente 
Decreto, sujeitará o responsável às penalidades 
previstas na Lei Federal n° 6.437/1977, a saber: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - interdição parcial ou total do estabelecimento. 

Parágrafo único: As penalidades previstas no art. 8º, 
deverão ser aplicadas pela Secretaria Municipal de 
saúde, mediante auto de infração emitido pelo 
Serviço de Vigilância Sanitária Municipal 

Art. 9º - Reitera-se a obrigatoriedade do uso de 
máscara por todos os moradores do Município de 
Coroatá, em locais públicos, ou em locais privados 
de uso coletivo. 

Parágrafo único: A obrigatoriedade do uso de 
máscaras do âmbito do Município de Coroatá, 
perdurará, até que a Organização Mundial da Saúde 
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– OMS, declare o fim da emergência em saúde 
pública de importância internacional, ou, até que as 
autoridades de saúde, aprovem e disponibilizem 
vacinas capaz de imunizar a população contra a 
infecção causada pelo novo coronavirus (sars-cov-
2). 

  Art. 10 - As questões não disciplinadas no 
presente Decreto, ou por ele expressamente 
revogadas, seguir-se-ão regidas pelos Decretos n° 
29/2020, 31/2020 e 33/2020 

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor no dia 01 de 
junho de 2020, regoadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coroatá, 
Estado do Maranhão, aos trinta e um  dias do 
mês de maio de 2020.  

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


