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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

DECRETO N.º 009/2020 - CORREÇÃO CATEGORIA

DECRETO N.º 009/2020
 
DISPÕE  SOBRE  DECRETO  QUE  ESTABELECE  NOVAS
REGRAS DE  FUNCIONAMENTO DE  ACADEMIAS  E  DE
IGREJAS DURANTE A PANDEMIA.
 
O  PREFEITO  DE  SÃO  FÉLIX  DE  BALSAS,  no  uso  das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO que o decreto º 35.731 de 11 de abril de 2020
foi optado que os gestores das cidades do interior do Maranhão
que  não  apresentarem  casos  suspeitos,  a  critério  da
administração municipal, para que possam optar em retomar as
atividades econômicas;
CONSIDERANDO  a  liberação  por  parte  do  presidente  da
república no dia 11 de maio em decreto sobre a liberação de
academias e salões de beleza;
CONSIDERANDO que o município de São Félix de Balsas não
apresenta casos confirmados.
 
DECRETA
 
Art.  1º  Igrejas  e  templos  religiosos  poderão  voltar  ao
funcionamento para realização de cultos e missas. A medida
está garantida, desde que observadas algumas recomendações
como:
I  –  Uso  de  mascaras  fica  obrigatório  para  ingresso  e
permanência nos templos e igrejas;
II  –  As  igrejas  devem disponibilizar  álcool  em gel  e  sabão
líquido para higienização dos fieis;

III  –  Indicar  um  distanciamento  de  pelo  menos  2m  entre
pessoas;
IV - Não realizar ou permitir a realização de celebrações que
geram grande aglomeração de pessoas que sejam superiores a
30  pessoas  dentro  das  igrejas,  devendo  seguir  as
recomendações  do  item  III  deste  artigo;
V -  A responsabilidade pela utilização correta das mascaras
dentro das igrejas recai sobre os lideres religiosos;
Art. 2º Academias poderão voltar ao funcionamento, a medida
está garantida, desde que observadas algumas recomendações
como:
I  –  Uso  de  mascaras  fica  obrigatório  para  ingresso  e
permanência no ambiente.
II – As academias devem disponibilizar álcool em gel e sabão
líquido para higienização dos clientes;
III – A academia deve estabelecer agendamento das atividades
dos seus clientes por horário marcado, para o limite de até 4
(quatro) pessoas por horário;
IV – Higienização frequente dos aparelhos de musculação;
V - Não realizar atividades que geram aglomeração ou contato
físico
VI -  A responsabilidade pela utilização correta das mascaras
dentro da academia recai sobre o proprietário.
Art. 3° O descumprimento das medidas previstas neste decreto
enseja a aplicação de cancelamento das respectivas atividades;
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
São Felix de Balsas, 31 de Maio de 2020.
 
MARCIO DIAS PONTES
Prefeito Municipal
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