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DECRETO Nº 087/2020, DE 24 DE MAIO DE 

2020. “DISPÕE SOBRE NOVAS REGRAS DE 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS E SOBRE NOVAS MEDIDAS 

DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 

DE ENFRENTRAMENTO E PREVENÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. O PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO 

MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO 

que é competência do chefe do poder executivo, 

dentro do princípio do interesse público e com base 
na lei orgânica municipal, expedir decretos para 

regulamentar as leis, com vistas a resguardar e 

promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO a declaração de emergência ou 
calamidade em saúde pública de importância 

internacional pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), bem como, a classificação pela organização 

mundial de saúde, no dia 11 de março de 2020, como 

pandemia do novo coronavírus; CONSIDERANDO 

a edição pela da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020 que prevê medidas de 

enfrentamento de emergência de saúde pública do 

presente surto de COVID- 19; CONSIDERANDO a 

Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração 

de Emergência ou Calamidade em Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus; 
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, 

em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 

de março de 2020, reconheceram a existência de 

calamidade pública para os fins do artigo 65, da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de 2000; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 

16 de março de 2020, através do qual, o Governo do 

Estado Decretou Situação de Calamidade Pública em 

todo o Território do estado do Maranhão; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 

084/2020 que decretou estado de calamidade em 

saúde pública no município de Santa Luzia do Paruá 

e estabeleceu medidas de prevenção e combate à 
pandemia pelo prazo de 10 dias; CONSIDERANDO 

que o Estado de Calamidade Pública foi reconhecido 

pela Câmara Municipal através do Decreto 

Legislativo nº 001/2020 de 15 de maio de 2020, bem 
como, pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão através do Decreto Legislativo nº 518/2020 

de 19 de maio de 2020; CONSIDERANDO que 

estudos mostraram que as atividades não essenciais 
correspondem à aproximadamente 20% (vinte por 

cento) do comércio em nosso município e já estão há 

20 dias sem funcionamento liberado, por força dos 

Decretos Municipais nº 084/2020 e 086/2020; 
CONSIDERANDO que o maior fluxo de pessoas 

corresponde ao comércio essencial; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 

regras sanitárias mais rígidas para os comércios, 
conforme orientação estabelecida no Decreto 

Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 

35.831, apesar de liberar o funcionamento do 
comércio essencial ou não, no seu artigo 13, I e II, 

prevê a possibilidade dos Prefeitos Municipais 

adotarem medidas mais rígidas, observando 

obrigatoriamente o artigo 5º do mencionado Decreto. 
DECRETA: Art. 1º.  Ficam estabelecidas novas 

regras de funcionamento do comércio no município 

de Santa Luzia do Paruá, mantidas as disposições 

anteriores sobre as outras matérias que não forem 
tratadas neste Decreto (Estado de Calamidade Pública 

em Saúde, suspensão das aulas presenciais, velórios, 

etc.). Art. 2º. Para os fins do presente Decreto são 

consideradas ATIVIDADES ESSENCIAIS: I - 

assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, 

clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de 

saúde; II - distribuição e a comercialização de 
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medicamentos e de material médico-hospitalar; III - 

distribuição e a comercialização de gêneros 

alimentícios por supermercados, mercados, açougues, 
padarias, frutarias, feiras, quitandas, e congêneres, 

proibido o consumo no local; IV - serviços relativos 

ao tratamento e abastecimento de água; V - serviços 

relativos à geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, gás e combustíveis; VI - serviços de 

captação e tratamento de esgoto e lixo; VII - serviços 

funerários; VIII - serviços de telecomunicações e 

internet; IX - processamento de dados ligados a 
serviços essenciais; X - segurança privada; XI - 

imprensa; XII - fiscalização ambiental; XIII - 

borracharias, oficinas e serviços de manutenção e 

reparação de veículos, inclusive os realizados por 
concessionárias; XIV - locais de apoio para o 

trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de 

restaurantes e pontos de parada e descanso, às 

margens de rodovias; XV - distribuição e a 
comercialização de álcool em gel e produtos de 

limpeza, bem como os serviços de lavanderia; XVI - 

clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet 

shops e lojas de produtos agropecuários, bem como 
serviços de inspeção de alimentos e produtos 

derivados de origem animal e vegetal; XVII - 

atividades industriais; XVIII - serviços de fabricação, 

distribuição e comercialização de produtos óticos; 
XIX - atividades das empresas do segmento de 

controle de vetores e pragas urbanas; XX - atividades 

internas das instituições de ensino visando à 

preparação de aulas para transmissão via internet. 
Art. 3º. Para os fins do presente Decreto são 

consideradas ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS: I – 

Lojistas, no atacado ou varejo, de produtos de 

vestuário, perfumaria, beleza e congêneres; II – Lojas 
de Conveniência. Art. 4°. O Comércio considerado 

essencial poderá funcionar no horário das 08h00min 

às 18h00min, de segunda-feira à sexta-feira e aos 

sábados, domingos e feriados das 08h00min às 
14h00min. Parágrafo único. Não estão sujeitos ao 

limite de horário as farmácias e funerárias. Art. 5°. O 

comércio considerado não essencial poderá 

funcionar, respeitadas as medidas sanitárias previstas 
neste decreto, a partir do dia 25 de maio, no horário 

das 08h00min às 14h00min somente nos dias de 

segunda à sexta-feira, exceto feriados. Parágrafo 

único. Embora considerado serviço essencial pela 
Portaria nº 116/2020 e pelo Decreto 10.282/2020, fica 

sujeito ao horário de funcionamento estabelecido no 

caput à fabricação e comercialização de materiais de 

construção, incluídos os home centers, bem como os 
serviços de construção civil, exceto os referentes às 

obras públicas. Art. 6°. As Clinicas de Estéticas, 

salões de beleza, barbearias, esmalterias e similares, 

não poderão funcionar, bem como as academias de 
ginástica. Art. 7º. Os Escritórios de Advocacia, 

Contabilidade e Consultorias poderão funcionar, 

exclusivamente, pelo sistema de agendamento e 
respeitando as medidas sanitárias e demais 

determinações deste Decreto. Art. 8º. Passam a 

vigorar as medidas sanitárias destinadas à contenção 

do Coronavírus (SARS-CoV-2) estabelecidas no 
Decreto Estadual nº 35.831/2020, repetidas neste 

Decreto, tendo por objetivo a preservação da vida e a 

promoção da saúde pública, em compatibilidade com 

os valores sociais do trabalho. Art. 9º. São medidas 
sanitárias gerais, de observância obrigatória, em todo 

o Município de Santa Luzia do Paruá, por todas as 

atividades autorizadas a funcionar (essenciais ou não 

essenciais), as seguintes: I – em todos os locais 
públicos e de uso coletivo, ainda que privados, cujo 

funcionamento seja autorizado na forma deste 

Decreto, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, 

descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, conforme 
determinado pelo Decreto Municipal n° 083/2020, 

art. 3º, paragrafo único e seus incisos. II – é vedada 

qualquer aglomeração de pessoas em local público ou 

privado, em face da realização de eventos como 
shows, cultos religiosos, missas, congressos, 

reuniões, plenárias, passeatas, desfiles, torneios, 

jogos, apresentações teatrais, festas em casas 

noturnas e similares, casas particulares, locais de 
banho (beira-rio); III – deve ser observado o 

distanciamento social, limitando-se, ao estritamente 

necessário, a circulação de pessoas e a realização de 

reuniões presenciais de qualquer tipo; IV – as 
empresas deverão adotar escala de revezamento de 

funcionários e/ou alterações de jornada, com vistas a 

diminuir o risco de exposição do trabalhador ao 

Coronavírus (SARS - CoV-2); V – sempre que a 
natureza da atividade permitir, deverá ser assegurada 

a distância mínima de dois metros entre o funcionário 

do estabelecimento e o cliente; VI – para os 

estabelecimentos nos quais o atendimento aos 
clientes se dê de forma simultânea ou conjunta, deve 

ser assegurada a distância mínima de 2 (dois) metros 

entre cada cliente; VII – sempre que possível, deve 

ser adotado trabalho remoto para serviços 
administrativos; VIII – manter ambientes arejados, 

intensificar higienização de superfícies e de áreas de 

uso comum, disponibilizar, em local acessível e 

sinalizado, álcool em gel ou água e sabão, bem como 
adotar outras medidas de assepsia eficazes contra a 

proliferação do Coronavírus (SARS - CoV-2); IX – 

adoção de medidas para controle de acesso de 

clientes a fim de que sejam evitadas aglomerações, no 
interior ou no exterior do estabelecimento, bem como 

organização de filas, quando houver, inclusive com a 

marcação no solo ou adoção de balizadores; X – os 

empregados e prestadores de serviço que pertençam a 
grupos de maior risco, assim compreendidos os 

idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, 

nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas 

submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento 
de saúde que provoque diminuição da imunidade e 

demais imunossuprimidos, devem necessariamente 

ser dispensados de suas atividades presenciais até o 

dia 30 de junho de 2020, com vistas a reduzir sua 
exposição ao vírus, sem qualquer tipo de punição, 

suspensão de salário ou demissão; XI – os 

empregados e prestadores de serviço que tenham 

Sintomas de gripe, ou que tenham tido contato 
domiciliar com pessoa infectada pela COVID-19, 

devem ser afastados por 14 (quatorze) dias, sem 

qualquer tipo de punição, suspensão de salário ou 
demissão e deve ser informado à Secretaria 

Municipal da Saúde; XII - deve ser estabelecido 

protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de 

diagnóstico positivo para COVID-19 entre os 
trabalhadores, assim como os demais funcionários 

devem ser instruídos acerca dos protocolos a ser 

seguidos nesta ocasião (a exemplo do tempo de 

isolamento e prazo para retorno às atividades). XIII - 
nas lojas e escritórios, o ambiente de trabalho deve 



passar por procedimentos de limpeza minuciosa 2 

(duas) vezes por turno. § 1° Em caso de recusa do uso 

correto de máscara por parte do consumidor, o 
proprietário do estabelecimento comercial ou similar 

é obrigado a acionar a Guarda Municipal ou a Polícia 

Militar, que adotará os procedimentos legais 

necessários destinados à aplicação do art. 268 do 
Código Penal. § 2° O disposto no inciso X deste 

artigo não impede que tais funcionários laborem em 

regime de trabalho remoto. § 3° Naquilo que não 

conflitar com o disposto neste artigo, a Secretária de 
Saúde poderá, mediante Portaria, estabelecer regras 

adicionais às medidas sanitárias gerais estabelecidas 

nesta Subseção. § 4° Para fins de fiscalização das 

autoridades municipais, estaduais, civis ou militares, 
o disposto neste art. 5° tem prevalência sobre 

qualquer norma mais flexível em contrário, conforme 

estabelecido pelo Decreto Estadual nº 35.831/2020. § 

5º. O descumprimento do disposto neste artigo 
ensejará, além da aplicação das sanções 

administrativas, o encaminhamento ao Ministério 

Público Estadual e ao Ministério Público do 

Trabalho, a fim de que estes possam postular as 
responsabilizações penais, civis e trabalhistas 

eventualmente cabíveis. § 6° Qualquer cidadão é 

parte legítima para denunciar à Administração caso 

de descumprimento do disposto neste decreto, se 
possível acompanhado de registros fotográficos e 

gravações em vídeo. Art. 10. O setor lojista, 

considerado serviço não essencial, deve ainda 

cumprir as seguintes medidas: I – é proibida a 
realização de atividades extraordinárias que possam 

causar aglomerações; II – devem ser adotadas 

medidas para evitar aglomerações nos caixas, 

devendo o estabelecimento sinalizar a distância de 
segurança nas filas; III - não devem ser oferecidos 

serviços e amenidades tradicionais que retardem a 

saída do consumidor do estabelecimento, a exemplo 

de cafés, lanches, bebidas alcoólicas e áreas infantis; 
Art. 11. Sem prejuízo do disposto no inciso II do 

artigo acima, os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 

depósito de bebidas e similares somente poderão 

comercializar seus respectivos produtos, por meio de 
serviço de entrega (delivery) ou de retirada no 

próprio estabelecimento (drive thru e take away, por 

exemplo), sendo vedada a disponibilização de áreas 

para consumo no próprio local. Parágrafo único. 

Permanece proibido o funcionamento de bares. Art. 

12 – Sem prejuízo das regras acima estabelecidas, o 

funcionamento de supermercados, mercados, 

quitandas e congêneres exige a observância das 
seguintes regras: I - O estabelecimento deverá limitar 

o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não 

ultrapasse a metade de sua habitual capacidade física; 

II - O estabelecimento cuidará para que apenas uma 
pessoa, por família, ingresse, ao mesmo tempo, em 

seu interior, ressalvados casos de pessoas que 

precisem de auxílio; III - Os consumidores somente 
poderão entrar no estabelecimento se estiverem 

usando máscaras e se higienizarem as mãos com água 

e sabão ou álcool em gel. Art. 13. Os 

estabelecimentos não essenciais instalados nas 
dependências da Rodoviária Municipal 

(RODOSHOPING) retornarão as atividades, devendo 

ser obedecido horário de funcionamento e medidas 

sanitárias previstas para atividades NÃO essenciais. 
Parágrafo único.  As lanchonetes da Rodoviária 

Municipal (RODOSHOPING), somente deverão 

funcionar apenas o serviço de delivery ou retirada no 

balcão, não sendo permitida a instalação de mesas no 
local. Art. 14. Continuam suspensas as seguintes 

atividades: I – As comemorações relativas a 

aniversários, datas comemorativas e demais eventos 

comemorativos públicos da cidade; II – Gula Center; 
III – Os serviços de transporte escolar; IV – As 

atividades coletivas com idosos e grupos de risco; V 

– Os eventos esportivos no Município; VI – As 

atividades de clubes, academias, espetáculos. VII – 
Cultos religiosos. Parágrafo único. As atividades 

religiosas de qualquer natureza como igrejas, templos 

e similares deverão fazer uso de meios de rádio ou 

meios virtuais: instagram, facebook, youtube, dentre 
outros meios, nos casos de realizações de cultos, 

vedada a realização de atividades presenciais, exceto 

quando se tratar de aconselhamento individual, com 

as devidas proteções de medidas sanitárias, proibido 
qualquer tipo de aglomeração de pessoas. Art. 15. 

Estão autorizadas a funcionar atendimentos clínicos 

em situação de urgência e emergência, em qualquer 

especialidade médica ou local de atendimento; 
procedimentos e exames para o suporte aos 

atendimentos realizados (laboratórios de exames, 

clínicas de radiologia e demais exames 

complementares); consultas, exames laboratoriais e 
de imagem e procedimentos ambulatoriais, pré-natal 

e qualquer especialidade de doenças crônicas com 

risco de descompensação, ou acometimento agudo 

com necessidade de ação do especialista, de acordo 
com as recomendações vigentes de cada sociedade de 

especialidade. I – Estão autorizadas as atividades de 

saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, 

relacionadas ao atendimento de urgência e 
emergência; II – todos os atendimentos deverão 

ocorrer através do sistema de agendamento, desde 

que obedecidas todas as normas sanitárias para 

contenção da proliferação da COVID-19. Art. 16. Os 
hotéis, pousadas e motéis, poderão funcionar 

recebendo novos hospedes, porém deverão se adequar 

aos seguintes termos: I – Somente poderão ser 

recebidos os pretensos hóspedes que não 
apresentarem possíveis sintomas da COVID-19 e em 

casos de sintomas aparentes, deverão notificar 

imediatamente a Secretaria de Saúde do Município; II 

– Deverá o estabelecimento possuir os meios para 
aferir os possíveis sintomas, tais como: termômetro, 

bem como, assegurar os equipamentos de proteção 

individual dos funcionários; III – Fornecer máscaras e 

álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para 
todos os funcionários e hóspedes; IV – As roupas de 

cama deverão ser trocadas e lavadas e os quartos 

limpos, e higienizados diariamente. Art. 17. As 

barracas de lanches móveis localizados em frente à 
agência da Caixa Econômica Federal deverão manter 

uma distância de 200 metros da agência e de no 

mínimo 3 metros umas das outras, obedecendo às 
regras sanitárias e somente poderão funcionar para 

retirada do produto, proibida a aglomeração no seu 

entorno, sob pena da retirada da barraca do local. 

Parágrafo único. As lanchonetes fixas, localizadas 
nas proximidades da agência da Caixa Econômica 

Federal, ficam proibidas de funcionar para consumo 

no local, permitido apenas o serviço de delivery ou 

retirada no balcão. Art. 18. Quanto à realização de 
velórios fica mantida a regra do artigo 9º do decreto 



nº 084/2020. Art. 19. Sem prejuízo da sanção penal 

cabível, o descumprimento das regras dispostas neste 

Decreto enseja a aplicação das sanções 
administrativas abaixo especificadas, previstas na Lei 

Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977: I - 

advertência; II - multa; III - interdição parcial ou total 

do estabelecimento. Parágrafo único. O não 
cumprimento das medidas deste decreto ensejarão na 

aplicação de multas que podem variar de R$ 600,00 

(seiscentos reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou até 

no fechamento compulsório do estabelecimento. Art. 

20. Serão lavrados Termos Circunstanciados de 

Ocorrência (TCO), conforme disposto no art. 11 do 

Decreto do Governo do Estado nº 35.831, de 20 de 

maio de 2020, aos que desobedecerem as normas 

estabelecidas neste Decreto. Art. 21. As regras 

dispostas neste Decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, considerando os registros de 

infecção por COVID-19 no Município, bem como as 

orientações dos profissionais de saúde. Art. 22. Este 

Decreto entra em vigor às 00hrs00min do dia 25 de 
maio, revogadas as disposições em contrário e terá 

validade de 10 (dez) dias, salvo haja necessidade de 

revisão, conforme o artigo anterior. GABINETE DO 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 
PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 24 DE 

MAIO DE 2020. JOSÉ PLÁCIDO SOUZA DE 

HOLANDA – Prefeito Municipal 
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