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 DECRETO Nº 021 DE 26 DE JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre Medidas de 

Prevenção ao Contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) 

por BARES, RESTAURANTES, 

LANCHONETES, FEIRA DO 

PRODUTOR e ACADCEMIAS 

DE GINÁSTICAS e aprova 

medidas sanitárias gerais e 

específicos de medidas 

sanitárias segmentadas para o 

exercício de atividade 

econômica disciplinadas pelo 

Governo do Estado do 

Maranhão, na forma em que 

especifica. 

O Prefeito da Cidade de Mata Roma, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com a Lei Orgânica deste Município, bem como com base 

nas recomendações da Organização Mundial de Saúde – 

OMS, Decretos Estadual 35.677, 35.679, 35.713, de 

03/04/2020, 35.714, de 03/04/2020, 35.731, de 11/04/2020 e 

35.736, de 11 de abril de 2020, bem como Decreto 

Presidencial 10.282, de 20/03/2020, que estabelece medidas 

de prevenção do contágio e de combate à propagação da 

transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo 

Coronavírus (COVID-19), e 

 

CONSIDERANDO que, nos termos dos art. 196 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos; 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 

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 o Sistema 

Único de Saúde para identificação da etiologia dessas 

ocorrências, bem como 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, o 

estado de pandemia de COVID-19;  

 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão e este 

Município, já elaborou o Plano de Contingência e que a situação 

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 em âmbito Municipal;  

 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 

35.736, de 14 de abril de 2020, que alterou o Art. 4º do Decreto 

Estadual 35.731, de 14 de abril de 2020, acrescentando os §§4º 

e 5º, que trata de medidas que especifica destinadas à prevenção 

do contágio e ao combate à propagação da transmissão da 

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 a Constituição Federal em 

seu artigo 23 estabelece como competência comum da União, 

Estados e Municípios cuidar da saúde (inciso II), competindo 
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aos mesmos entes legislar concorrentemente sobre a defesa 

da saúde (art. 24, inciso XII).  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em 

seu artigo 30, inciso II, confere aos Municípios à 

competência suplementar a legislação federal e estadual no 

que couber;  

 

CONSIDERANDO que as medidas tomadas vêm 

resultando na diminuição da taxa da Covid-19, mostrando-se 

necessária a retomada gradual das atividades, com 

preservação da vida e promoção da saúde pública, em 

conformidade com as diretrizes contidas nos Decretos 

Municipal e Estadual;  

 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (08/04/2020) quanto à autonomia dos 

Estados e Municípios para a adoção ou manutenção de 

medidas restritivas legalmente permitidas durante a 

pandemia, tais como, a imposição de 

distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 

atividades de ensino, restrições de comércio, atividades 

culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º As atividades de Academias e Esportes 

amadores, fica permitido seu funcionamento em todo 

Município de Mata Roma, sendo obrigatório o uso das 

medidas sanitárias de que dispõe o Anexo I deste Decreto, 

observando o limite de ocupação com a adoção das medidas 

gerais contidas no aludido anexo e legislação correlata no 

combate a Covid-19, sendo obrigatória a observância das 

medidas sanitárias gerais contidas no Decretos  Municipal Nº 

14 e 16/2020 o disposto no Decreto Estadual nº 35.831, de 

20 de maio de 2020, e Portaria Estadual da Casa Civil nº 34, 

de 28 de maio de 2020, 

 

Art. 2º - Fica permitido o funcionamento das 

Atividades de Bares, Restaurantes, Lanchonetes e feirinha do 

produtor (sextas feiras)  em todo Município da Cidade de 

Mata Roma/MA, condicionado à observância das medidas 

sanitárias gerais contidas no Anexo II e das constantes dos 

Decretos Municipal Nº 14, 16 e demais legislação correlatas no 

combate a COVID-19 e o disposto no Decreto Estadual nº 

35.831, de 20 de maio de 2020, e Portaria Estadual da Casa Civil 

nº 34, de 28 de maio de 2020, e neste Decreto.  

 

I - É obrigatória a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPIs) adequados, para evitar 

contaminação e transmissão do COVID-19 e máscaras 

descartáveis ou de tecido pelos proprietários e por 

todos os funcionários dos estabelecimentos. 

 

II - O espaço utilizado para consumo local das 

refeições deverá possuir, no máximo, 50% (cinquenta 

por cento) de sua capacidade total, devendo o 

estabelecimento obedecer ao distanciamento mínimo 

obrigatório de 2 (dois) metros entre as mesas;  

 

III - Os estabelecimentos deverão manter a disposição 

das mesas em sua formação original, sendo vedado o 

uso de mesas adjacentes, devendo, obrigatoriamente, 

adotar o uso intercalado.  

 

IV - Os estabelecimentos deverão realizar a 

demarcação visual das mesas que poderão ser 

ocupadas e quais deverão permanecer vazias;  

 

V - Os estabelecimentos de que trata o Art. 2º deste 

Decreto, deverão providenciar o controle de acesso de 

modo a garantir que o estabelecimento possua 

espaçamento mínimo de 2 metro entre pessoas até 

atingir a lotação de cinquenta por cento de sua 

ocupação máxima no seu espaço de atendimento. 

 

VI- O espaçamento mínimo, em caso de filas, de 2 

(dois) metros entre pessoas, devendo ser evitado 

qualquer tipo de aglomeração; 

 

VII- Os estabelecimentos de que trata o Art. 2º deste 

Decreto deverão providenciar a higienização completa 

do ambiente de atendimento ao cliente, bem como 

disponibilizar álcool em gel ou pia com água fluente 
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para lavar as mãos de cada cliente com água e sabão 

ou outro desinfetante indicado para este fim;  

 

VIII - O estabelecimento deverá higienizar mesas, 

cadeiras e outros utensílios utilizados pelos clientes 

com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar após cada uso; 

 

IX - O estabelecimento deverá exigir que clientes 

ou usuários higienizem as mãos com álcool em gel 

70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes 

de efeito similar ao acessarem o estabelecimento, 

bem como os funcionários, a cada atendimento;  

 

X - O estabelecimento que utilizar máquinas par 

apagamentos com cartões, deverá higienizar as 

máquinas com álcool 70% e/ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após 

cada uso;  

 

XI - É obrigatória a utilização de máscaras 

descartáveis ou de tecido, no interior do 

estabelecimento, ressalvada a sua não utilização no 

momento do consumo da refeição;  

 

XII - 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 

 

XIII- Fica recomendada a utilização de tapete de 

higienização de calçados na entrada dos 

estabelecimentos;  

 

XIV – Fica proibido quaisquer aglomerações na 

feirinha do produto, sendo de responsabilidade do 

proprietário o controle de acesso do cliente aos 

produtos disponíveis à venda. 

XVI - Os estabelecimentos deverão fixar as normas 

descritas acima em local visível aos funcionários e ao 

público. 

  

Art. 3º - As medidas sanitárias constantes deste 

Decreto e seus Anexos I e II, são de observância obrigatória em 

todo Município de Mata Roma para o funcionamento das 

atividades de Restaurantes, Bar, Lanchonetes e Academias de 

Ginásticas. 

 

Art. 4º - Não estão incluídos na liberação de 

funcionamento previsto neste Decreto as seguintes atividades de 

que trata o Art. 6º do Decreto 14 de 20 de abril de 2020 

I - casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;  

II - boates, danceterias e salões de dança;   

III - casas de festas e eventos;   

IV - congressos e seminários;   

V – clubes de serviço e de lazer;   

 

Art. 5º - O descumprimento destas medidas caracteriza 

a prática de infrações administrativas, previstas no art. 10 da Lei 

Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime 

previsto no art. 268 do Código Penal, cabendo apuração e a 

aplicação das sanções previstas, na forma da Lei e do Decreto 

Estadual 35.831, de 20 de maio de 2020 e Decreto Municipal nº 

15/2020. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, tornando-se vigente enquanto perdurar o estado de 

calamidade pela pandemia Covid-19 Decretado pelo Município, 

podendo ser revista a qualquer tempo pela Secretaria de Saúde, 

conforme dados sanitários aferidos através de Boletim 

Epidemiológico. 

 

Art. 7º - A aplicação deste Decreto é cumulável com 

toda legislação sanitária em vigor no combate a Covid-19, 

publicada pelo Município de Mata Roma/MA, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

MATA ROMA – MA, 26 DE JUNHO DE 2020. 

 

 _______________________________________ 

           RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MEDIDAS SANITÁRIAS PARA ACADEMIAS DE 

GINÁSTICAS E ESPORTES AMADORES 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO AO GRUPO DE ATIVIDADE 

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 No que se refere ao limite de ocupação, ou seja, número máximo 

de pessoas presentes ao mesmo tempo em um mesmo estabelecimento, 

fica determinado o limite de: 01 (uma) pessoa (colaborador e/ou 

clientes) para cada 4m² (quatro metros quadrados) ou o limite de 

cinquenta por cento de sua lotação habitual. 

 1.3 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 2m (dois metros) de distância do outro. Os orientadores 

físicos das academias e os personal trainers devem manter-se de 

máscara durante todo o atendimento aos usuários. 

 1.4 Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos, ou seja, 

deixar o espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Fazer 

o mesmo com os armários 

 1.5 Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de 

musculação e peso livre, contemplando pelo menos 1 (um) kit a cada 3 

(três) usuários presentes no ambiente, contendo toalhas de 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.  

1.6 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  

1.7 No caso do uso de leitor de digital para entrada na academia, deverá 

ser implementado protocolo especial de higienização com álcool a 70% 

(setenta por cento), e/ou sanitizantes ou antissépticos que possuam 

efeito similar, dos leitores biométricos ANTES de cada uso. Além 

disso, o cliente deve ter a opção de acessar à academia comunicando à 

recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF, para que não 

precise tocar no leitor digital ou em teclados.  

1.8 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.  

 

 

Estado do Maranhão 
Diário Oficial do Município poder  

 

 

 

SITE 

www.mataroma.ma.gov.br 
 

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA 

Prefeito Municipal 
 

 

ELENICE VIANA BARBOSA  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
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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 horários específicos e exclusivos para idosos (60 

anos ou mais) e adultos dos grupos de risco, devendo estes serem 

amplamente divulgados e controlados, com admissão somente 

mediante reserva para evitar aglomeração  

1.11 Durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada 

área pelo menos 03 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 Áreas de uso comum (como vestiários, salas de estar, 

lanchonetes e áreas de recreação infantil) devem ser fechados, caso 

não seja possível manter o distanciamento social e siga práticas de 

higienização adequadas, conforme o item 1.5 deste documento.  

1.14 Aumentar a frequência de limpeza de banheiros, chuveiros e 

vestiários.  

1.15 Saunas e banhos de vapor devem ser fechados. 

 1.16 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. 

 1.17 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.  

1.18 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.  

1.19 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.  

1.20 Todos os frequentadores que possuírem cabelos longos devem 

ser orientados a mantê-los presos, diminuindo, assim, área exposta 

passível de portabilidade do vírus  

1.21 Orientar todos os usuários a evitarem usar luvas de 

levantamento ou outros itens pessoais que não são facilmente 

limpos.  

1.22 Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de 

garrafas próprias.  

1.23 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 respiratória 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 algum dos seguintes sintomas 

como 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? 

 1.24 A resposta afirmativa para uma das perguntas do item 1.23, 

deverá promover o adiamento do acesso do usuário ao estabelecimento 

para um período após 21 dias.  

1.25 Toalhas e roupas dos trabalhadores devem ser colocadas em sacos 

plásticos após cada uso, tratado como potencialmente contaminado. 

Orientar para que os usuários procedam da mesma forma com seus 

pertences pessoais. 

 1.26 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.  

1.27 Afixar em locais visíveis aos usuários e trabalhadores cartazes 

legíveis que contenham informações referentes a estas medidas, 

sobretudo no que se refere a necessidade de higienização frequente das 

mãos, uso de máscara, distanciamento mínimo obrigatório, limpeza de 

superfícies e ambientes, etc. Promover campanhas de orientações de 

saúde e bem-estar aos usuários e trabalhadores, inclusive por meio de 

mídias sociais.  

ANEXO II 

MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS PARA BARES, 

RESTAURANTES, LANCHONETES E FEIRINHA DO 

PRODUTOR. 

 

MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS 

1. USO DE MÁSCARAS  

1.1 É obrigatório que todos os trabalhadores e 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 pela empresa, ficando esta responsável pelo 
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cumprimento deste protocolo. Excetua-se deste item serviços que 

exijam EPIs específicos segundo protocolos de boas práticas. 

1.2 Deve-se assegurar que a máscara esteja em condições de uso 

(limpa e sem rupturas), cobrindo totalmente a boca e nariz, sem 

deixar espaços nas laterais, e evitando o uso de batom ou outra 

maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

 1.3 As máscaras devem ser substituídas a cada período de 2 (duas) 

horas ou no momento em que ficarem úmidas, com sujeira aparente, 

danificada ou se houver dificuldade para respirar, o que ocorrer 

primeiro.  

1.4 Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a 

boca e nariz e amarrando-a com segurança para minimizar os 

espaços entre a face e a máscara. Enquanto estiver em uso, evitar 

tocar na máscara.  

1.5 Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não 

tocar na frente, mas remova sempre por trás). Após a remoção ou 

sempre que houver toque inadvertidamente em uma máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos.  

1.6 A empresa deverá fornecer máscaras em quantidade suficiente 

para atender a rotina de trabalho do trabalhador para cada turno 

(exemplo, turnos de 8 horas, deverão ser fornecidas 04 máscaras), 

ficando referido trabalhador responsável pela sua troca e/ou 

higienização. 

 1.7 Deve-se orientar, inclusive com afixação de cartazes, o 

cumprimento da etiqueta respiratória, tanto por parte dos 

trabalhadores quanto dos clientes, sobretudo no que se refere a: ao 

espirrar ou tossir cobrir a boca com o antebraço ou usar lenço 

descartável, descartando este imediatamente em lixeira fechada, 

preferencialmente com acionamento por pedal. 

 1.8 A obrigatoriedade de utilização de proteção facial não substitui 

e nem anula o cumprimento das normas que se referem ao 

distanciamento mínimo obrigatório. 

2. DISTANCIAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO  

2.1 Evitar aglomerações, principalmente nos ambientes fechados.  

2.2 A distância mínima obrigatória deverá ser de 2 (dois) metros 

(raio de dois metros), entre funcionários e clientes.  

2.3 Deve-se priorizar, sempre que possível, trabalho remoto para 

todos os trabalhadores que possam executar suas funções dessa 

maneira, sem comprometer o desenvolvimento de suas atividades. 

Quando não for possível, adotar sistemas de escalas, revezamento 

de turnos e alterações de jornadas de trabalho (ou flexibilização dos 

horários de entrada, saída e almoço), para reduzir fluxos, contatos e 

aglomerações de trabalhadores, consumidores e usuários. 

 2.4 Promover alteração do layout das estações de trabalho ou mesas 

de maneira a obedecer às regras de distanciamento obrigatório. Para 

os trabalhadores que exercem suas atribuições em pé, realizar 

marcações no chão das posições de cada um. Havendo 

impossibilidade de alteração do layout das estações de trabalho ou 

mesas, deve-se reforçar a utilização de EPIs e adotar barreiras 

físicas entre os trabalhadores, utilizando material liso, resistente, 

impermeável e que possibilite fácil higienização a cada troca de 

trabalhador.  

2.5 Vedar realização de eventos e reuniões presenciais em ambientes 

fechados, dando preferência para realização de vídeo conferências. 

Havendo impossibilidade de cancelamento de reuniões, limitar o 

número de participantes, observando a regra de distanciamento mínimo 

obrigatório e disponibilizar álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 

produtos antissépticos que possuam efeito similar. Os sanitizantes 

deverão ser utilizados respeitando rigorosamente as orientações de 

diluição e cuidados fornecidas pelo fabricante.  

2.6 Implementar e sinalizar desenho de fluxo de entrada e de saída dos 

estabelecimentos, com corredores de sentido único e observando o 

distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas.  

2.7 No caso de estabelecimentos que possuam refeitório para os 

trabalhadores, manter afastamento mínimo de 02 (dois) metros entre 

mesas e cadeiras individuais. Não utilizar serviço de autoatendimento 

(self service), utilizando porções individualizadas ou disponibilizando 

trabalhador(es) especifico(s) para servir as refeições, ou ainda adotar o 

fornecimento de marmitas.  

2.8 No que se refere à limite de ocupação, ou seja, número máximo de 

pessoas presentes ao mesmo tempo em um mesmo estabelecimento, 

não havendo determinação em Protocolo Específico para a atividade, 

fica determinado de modo geral o limite de: 01 pessoa (trabalhador e/ou 

clientes) para cada 4m² (quatro metros quadrados) Exemplificando: um 

estabelecimento que possua área livre para circulação e permanência 

de trabalhadores e/ou clientes de 40m² poderá ter no máximo 10 

pessoas (40m² dividido por 4m²). De modo que este cálculo seja 

referência para a lotação máxima. 

 2.9 Existindo elevadores no estabelecimento, estes deverão operar com 

1/3 da sua capacidade oficial. Deverá ser designado trabalhador 

utilizando máscara para organização da fila e pessoas, mantendo a 

distância mínima de 2 (dois) metros entre os usuários, sendo essa 

distância sinalizada no solo.  

2.10 Afixar cartazes, na entrada e em locais de fácil visibilidade e de 

maneira legível e compreensível, informando o LIMITE DE 

OCUPAÇÃO permitido no estabelecimento. 

3. ASSEPSIA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  

3.1 Disponibilizar, na entrada do estabelecimento, locais para a 

lavagem adequada das mãos (lavatórios): pia com água corrente, sabão 

ou sabonete líquido, papel toalha suficientes e seu suporte e lixeiras que 

possibilitem a abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por pedal 

ou outro mecanismo). Não sendo possível, disponibilizar na entrada do 

estabelecimento soluções de álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 

produtos antissépticos que possuam efeito similar. Os sanitizantes 

deverão ser utilizados respeitando rigorosamente as orientações de 

diluição e cuidados fornecidas pelo fabricante.  

3.2 A empresa deverá exigir que os clientes e trabalhadores ao entrarem 

e saírem do estabelecimento higienizem suas mãos. 

3.3 Higienizar com álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou produtos 

antissépticos que possuam efeito similar, as máquinas de pagamento 

com cartão após cada uso. Os sanitizantes deverão ser utilizados 

respeitando rigorosamente as orientações de diluição e cuidados 

fornecidas pelo fabricante. 
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3.4 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 em gel 70%, sanitárias. 

3.5 Quando houver no ambiente, higienizar mouses, teclados, fones, 

telefones, mesas, cadeiras e estações de trabalho no mínimo no 

início de cada turno com álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 

produtos antissépticos que possuam efeito similar. Os sanitizantes 

deverão ser utilizados respeitando rigorosamente as orientações de 

diluição e cuidados fornecidas pelo fabricante. 

 3.6 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;  

3.7 Disponibilizar dispositivos de descarte de resíduos (lixeiras) que 

possibilitem a abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por 

pedal ou outro mecanismo). Recolher e descartar de maneira segura 

os resíduos a cada 02 (duas) horas. Se o estabelecimento possuir 

armazenamento temporário, sala de utilidades ou expurgo, os sacos 

devem permanecer dentro dos carros de transporte interno. Nunca 

devem ficar no chão, em paletes, esteiras ou qualquer outro tipo de 

suporte. 

 3.8 Não utilizar bebedouros de jatos inclinados diretamente na 

boca. Deve-se utilizar alternativas como bebedouros de pressão, 

bombas e bebedouros de galões de água mineral. Disponibilizar 

copos descartáveis e/ou recipientes individuais, desde que 

higienizados com frequência. Cuidado especial deve ser tomado 

com as garrafas de água, evitando-se o contato de seu bocal, que 

frequentemente é levado à boca, com as torneiras dos bebedouros.  

3.9 Disponibilizar nos banheiros álcool gel 70%, sabão ou sabonete 

líquido, papel toalha suficientes e seu suporte e lixeiras que 

possibilitem a abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por 

pedal ou outro mecanismo). 

4. ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

4.1 Disponibilizar nos pontos de maior circulação de trabalhadores 

e clientes locais para a lavagem adequada das mãos (lavatórios): pia 

com água corrente, sabão ou sabonete líquido, papel toalha 

suficientes e seu suporte e lixeiras que possibilitem a abertura e o 

fechamento sem o uso das mãos (por pedal ou outro mecanismo). 

Não sendo possível, disponibilizar soluções de álcool gel 70% e/ou 

sanitizantes ou produtos antissépticos que possuam efeito similar. 

Os sanitizantes deverão ser utilizados respeitando rigorosamente as 

orientações de diluição e cuidados fornecidas pelo fabricante. 

4.2 Manter distância entre trabalhadores que exerçam funções de 

caixa ou atendimento em balcões ou mesas e os clientes de no 

mínimo 1 (um) metro, preferencialmente existindo barreiras físicas 

utilizando material liso, resistente, impermeável e que possibilite 

fácil higienização.  

4.3 Ressalta-se que filas que ocorram dentro ou fora do estabelecimento 

são de responsabilidade do proprietário, devendo ser evitadas. Caso 

necessário a empresa deverá utilizar senhas ou outros sistemas 

semelhantes para organizar o atendimento.  

4.4 Caso ocorram, o empresário/comerciante deverá organizar as filas 

dentro ou fora do estabelecimento de maneira que a distância entre os 

clientes sejam de 2 (dois) metros, sinalizando no chão a posição a ser 

ocupada por cada pessoa. A distância da fila para os balcões de 

atendimento e/ou caixa também deverão ser de 2 (metros) no mínimo. 

Se necessário for, a empresa deverá designar trabalhador específico 

para organização das filas.  

4.8 Para atendimento ao Grupo de Maior Risco, estabelecer horários 

e/ou setores exclusivos para atendimento individualizado, e dar 

prioridade de atendimento de modo a permitir que as pessoas que 

pertencem a referido grupo permaneçam o mínimo de tempo possível 

no estabelecimento. 

4.9 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 

j. Outras, conforme definição da Secretaria de Estado de Saúde do 

Maranhão.   

 

        Secretaria de Saúde. 

Prefeitura de Mata Roma.  
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