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DECRETO Nº 090/2020, DE 14 DE JUNHO 

DE 2020. DISPÕE SOBRE A 

PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 

087/2020, QUE ESTABELECEU NOVAS 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 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 
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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. DECRETA: Art. 

1º. Fica prorrogada, por 10 (dez) dias, a validade 

do Decreto Municipal nº 087/2020, mantendo-se 

em todos os seus termos as medidas nele 

previstas. Art. 2º. Ficam autorizadas as 

atividades de salão de beleza, barbearia e clínica 

de estética, podendo funcionar mediante 

agendamento dos clientes, devendo evitar 

aglomerações e obedecendo as regras sanitárias 

previstas no artigo 9º do Decreto Municipal nº 

087/2020. Art. 3º. 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, condicionado às observâncias das 

medidas sanitárias gerais editadas pelo Governo 

do Estado, podendo os municípios editarem 

medidas mais restritivas, fica revogado o inciso 

VII do artigo 14 do Decreto nº 087/2020, o qual 

suspendia as atividades de cultos religiosos. Art. 

4º. As Organizações Religiosas poderão realizar 

celebrações, com duração máxima de 60 

(sessenta) minutos, duas vezes por semana nos 

dias de domingo e quarta-feira, obedecidas as 

seguintes condições: I – as celebrações devem ser 

realizadas dentro dos templos, vedado o uso de 

área externa, disponibilizando na entrada das 

entidades religiosas solução de álcool em gel 

70% ou, na falta deste, locais para lavagem das 

mãos com água corrente (pias), sabão líquido, 

papel toalha e lixeiras com abertura e fechamento 

sem o uso das mãos; II – os participantes ao 

entrarem e saírem das entidades religiosas devem 

higienizar as mãos; III – é obrigatório que todos 

os participantes façam uso de protetor facial para 

ingresso e permanência na entidade, 

recomendando-se, no mínimo, o uso de máscara 

descartável ou não, de uso individual, observada 

a correta utilização, troca e higienização; IV – 

antes da abertura da entidade e do início de 

qualquer atividade, todo o ambiente deve ser 

devidamente higienizado (pisos, paredes, 

banheiros, refeitórios, cozinhas, etc...), bem 

como, as áreas de contato (corrimão, maçanetas, 

interruptores, telefones de uso comum, controle 

remotos, janelas, etc...);  V - manter os ambientes 

arejados com ventilação natural, com abertura de 

portas e janelas; não sendo possível e em extrema 

necessidade do uso de ar condicionado, devem 

manter a limpeza semanal dos filtros e mensal 

dos demais componentes do sistema de 

climatização, evitando a difusão e multiplicação 

de agentes nocivos; VI – não utilizar bebedouros 

de jatos inclinados e diretamente na boca, 

fomentando o uso de copos descartáveis, garrafas 

ou copos individuais trazidos pelos participantes 

durante as reuniões. VII – as entidades deverão 

limitar o ingresso das pessoas, a fim de que a 

lotação não ultrapasse 30% (trinta por cento) de 

sua habitual capacidade física, devendo, para 

tanto, reduzir a quantidade de cadeiras e/ou 

bancos ou realizar marcações nos assentos ou no 

solo, de forma a orientar o distanciamento; VIII 

– as acomodações devem ser organizadas de 

modo a manter a distância mínima de 02 (dois) 

metros entre os participantes, ressalvados os 

pertencentes à mesma família ou com convívio 

na mesma residência; IX – o controle do fluxo de 

entrada e saída de pessoas deverá ser organizado, 

sendo de responsabilidade das organizações 

religiosas, com o fim de evitar aglomeração, 

dentro ou fora das entidades; X – Em caso de 

filas, dentro ou fora, as entidades devem 

organizá-las de forma a manter a distância 

mínima de 02 (dois) metros entre os 

participantes; XI – devem ser evitados 

cumprimentos sociais que envolvam contato 

físico; XII – É vedada a prática de vigílias 

presenciais ou outras práticas religiosas que 

possam gerar aglomeração; XIII – deve ser 

realizada, sempre que possível, a transmissão das 

reuniões pelas plataformas digitais e redes 

sociais disponíveis; XIV – determinar que as 

pessoas dos grupos de maior risco, ou as que 

apresentarem quadro sintomático de gripes de 

qualquer natureza, principalmente os sintomas 

indicadores da COVID-19, que se restrinjam à 

participação das reuniões no formato virtual, não 

estando presentes nos locais físicos; XV – Fazem 

parte do grupo de maior risco as pessoas que 

possuam: a. Idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos; b. Pneumopatias graves ou 

descompensadas (doenças pulmonares, asmas, 

etc...); c. Cardiopatas; d. Imunodepressão; e.  

Doenças renais graves; f. Diabetes; g. Obesidade 

mórbida; h. Doenças cromossômicas com estado 

de fragilidade imunológica; i. Gestação; j. 

Outras, conforme definição das secretarias 

estaduais e municipais da saúde. XVI - afixar em 

locais visíveis aos participantes cartazes 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... XVII – Providenciar e garantir o imediato 

afastamento para isolamento domiciliar por 14 

dias, a partir do surgimento dos sintomas, os 

colaboradores que: a. Apresentarem sintomas da 

síndrome gripal e ou; b. Residam com pessoa 

com caso confirmado de COVID-19 e/ou; c. 

Testarem positivo para a COVID-19. XVIII – 

priorizar, quando possível, o teletrabalho ou 



home Office aos trabalhadores da parte 

administrativa das Organizações Religiosas, 

devendo comunicar, imediatamente, à autoridade 

sanitária a suspeita de sinais ou sintomas de 

covid-19 por parte de seus funcionários e/ou 

colaboradores; XIX – Em caso de atendimento ao 

público, este deve ser realizado mediante prévio 

agendamento, com intervalos, considerando o 

tempo necessário para completa higienização dos 

ambientes e dos instrumentos de contato; XX – 

disponibilizar canais de atendimento via 

WhatsApp, telefone e e-mail, a fim de evitar 

aglomerações. Art. 5º. Os responsáveis pelas 

Organizações Religiosas devem assinar Termo 

de Compromisso e Responsabilidade, dando 

ciência das medidas a serem adotadas e 

responsabilizando-se por sua eficácia. Art. 6º. 

Em caso de descumprimento das normas do 

decreto 087/2020, 088/2020 e 090/2020 serão 

aplicadas 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. 7º. 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. 8º. 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 14 de junho de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS 14 DE JUNHO DE 2020. 

JOSÉ PLÁCIDO SOUZA DE HOLANDA – 

Prefeito Municipal 
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