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DECRETO Nº 092/2020, DE 24 DE JUNHO DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO 

DECRETO Nº 087/2020, REVOGANDO O SEU 

ARTIGO 6º E MANTENDO AS ALTERAÇÕES 

ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 090/2020, 

COM TODAS AS MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E DO COMBATE À 

TRANSMISSÃO DA COVID 19, NO MUNICÍPIO 

DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 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; CONSIDERANDO a 

Portaria nº 038 de 10 de Junho de 2020, do Secretário – 

Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Maranhão, 

permitindo o funcionamento das Organizações 

Religiosas, em todo o Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 040 de 18 de Junho de 

2020 do Secretário – Chefe da Casa Civil do Governo do 

Estado do Maranhão, que aprovou o protocolo específico 

de medida sanitária segmentada para o funcionamento de 

academias e esportes amadores, na forma em que 

especifica. DECRETA: Art. 1º. Fica prorrogada, por 10 

(dez) dias, a validade do Decreto Municipal nº 087/2020, 

mantendo-se as medidas nele previstas, bem como as 

medidas previstas no Decreto nº 090/2020. Art. 2º. Fica 

totalmente revogado o artigo 6º do Decreto nº 087/2020, 

o qual estabelecia: As Clinicas de Estéticas, salões de 

beleza, barbearias, esmalterias e similares, não poderão 

funcionar, bem como as academias de ginástica. 

Parágrafo único. As atividades de salão de beleza, 

barbearia e clínica de estética, foram liberadas a funcionar 

pelo artigo 2° do Decreto nº 090/2020, mediante 

agendamento dos clientes, devendo evitar aglomerações e 

obedecendo as regras sanitárias previstas no artigo 9º do 
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Decreto Municipal nº 087/2020. Art. 3º. As academias de 

ginásticas ficam autorizadas a voltar a funcionar a partir 

do dia 29 de junho, obedecidas as regras sanitárias 

estabelecidas pelo Governo do Estado, através da Portaria 

nº 040/2020, seus anexos e os protocolos da vigilância 

sanitária do Estado. §1º. Deve ser encaminhado às 

academias ofício circular dando ciência das regras do 

Governo do Estado para a retomada das atividades, 

devendo seus proprietários tomar todas as providências 

estabelecidas, até o dia 29 de junho. §2º. A academia que 

não conseguir adotar as medidas, ou nas que for 

impossível evitar aglomeração, não será permitido o 

funcionamento. §3º. A Secretaria Municipal de Saúde 

deverá fazer vistoria para averiguar se a retomada das 

atividades ocorreu conforme determinado pelo Governo 

do Estado. §4º. As academias, além das medidas gerais 

como: uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento 

de pelo menos dois metros entre as pessoas devem 

obedecer às seguintes regras: a) Afixar cartazes em locais 

visíveis, avisando os usuários das novas regras; b)Todos 

precisam entrar e circular na academia usando máscaras; 

c) Oferecer dispositivo para limpeza para sapatos na 

entrada da academia, podendo ser panos embebidos em 

hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz e de efeito 

similar que seja recomendado pelas autoridades 

sanitárias; d) No caso do uso de leitor de digital para 

entrada na academia, deverá ser implementado protocolo 

especial de higienização com álcool a 70%, 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; e) No que se refere à limite de ocupação, ou seja, 

número máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo 

em um mesmo estabelecimento, fica determinado o limite 

de: 01 pessoa (colaborador e/ou clientes) para cada 4m² 

(quatro metros quadrados); 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; f) 

Assegurar que toda a higienização e desinfecção de 

objetos e superfícies da academia devam ser realizados 

por pessoa utilizando EPI’s – Equipamento de Proteção 

Individual, como luvas, máscaras, óculos de proteção e 

roupa de uso exclusivo no trabalho, e durante o 

funcionamento das academias, fechar cada área 3 vezes 

por dia, por pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e 

desinfecção dos ambientes; g) Posicionar kits de limpeza 

em pontos estratégicos das áreas de musculação e peso 

livre, contendo toalhas de papel e produto específico de 

higienização 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; h) Utilizar apenas 50% 

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

um equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo 

com os armários; i) Comunicar para os clientes portarem 

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; j) Todos os frequentadores que possuírem 

cabelos longos devem ser orientados a mantê-los presos, 

diminuindo, assim, área exposta passível de portabilidade 

do vírus; k) Liberar a saída de água no bebedouro somente 

para uso de garrafas próprias; l) suspender as aulas 

coletivas e de natação, aulas de artes marciais, dentre 

outras atividades que promovam contato pessoal direto; 

m)  Não compartilhar objetos de uso pessoal como 

garrafas de água e toalhas; §5º. É recomendável: a) adotar 

sistemas de agendamento on-line para acesso à academia; 

b) criar horários específicos para idosos e adultos de 

grupos de riscos; c) realizar triagem das pessoas que 

tiverem acesso à academia, a fim de identificar pessoas 

com sintomas de COVID-19. Art. 4º. Em caso de 

descumprimento das normas previstas nos Decretos 

Municipais, ficam mantidas as sanções administrativas já 

previstas no artigo 19 do Decreto nº 087/2020, quais 

sejam: I - advertência; II - multa; III - interdição parcial 

ou total do estabelecimento. Parágrafo único. O não 

cumprimento das medidas dos decretos municipais 

ensejará na aplicação de multa, que pode variar de R$ 

600,00 (seiscentos reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou 

até no fechamento compulsório do estabelecimento, 

podendo ser lavrado Termo Circunstanciado de 

Ocorrência – TCO, conforme disposto no art. 11 do 

Decreto do Governo do Estado nº 35.831, de 20 de maio 

de 2020. Art. 5º. As medidas previstas poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a 

depender da fase epidemiológica do contágio e da 

evolução dos casos no Município. Art. 6º. Este Decreto 

entra em vigor na data de sua publicação e terá validade 

pelo prazo de 10 (dias) dias, prorrogável por igual 

período, entrando em vigor às 00h00min do dia 24 de 

junho de 2020. GABINETE DO PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, 

ESTADO DO MARANHÃO, AOS 24 DE JUNHO DE 

2020. JOSÉ PLÁCIDO SOUZA DE HOLANDA – 

Prefeito Municipal 
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