PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão

DECRETO MUNICIPAL Nº 023, DE 14 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento e
prevenção da transmissão da COVID-19 no
âmbito do Município de Buritirana e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 13 do Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de
2020, que reconheceu aos Prefeitos Municipais a possibilidade de autorizar o
funcionamento de atividades comerciais e de serviços, desde que obedecidas as
regras gerais estabelecidas no artigo 5º daquele mesmo Decreto;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu aos
Municípios, Estados e Distrito Federal a competência para a adoção das medidas
normativas e administrativas necessários ao enfrentamento da Covid-19;
DECRETA:
Art. 1º. O inciso III do artigo 8º do Decreto Municipal nº 021/2020 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º. Permanecem suspensas:
(...)
III. as atividades comerciais do tipo casa de eventos ou shows,
independentemente do horário de funcionamento.”
Art. 2º. Fica inserido o artigo 4º-A ao Decreto Municipal nº 021/2020, cuja
redação é a seguinte:
“Art. 4º-A. Os estabelecimentos comerciais do tipo Academias de
Ginástica e congêneres poderão retomar suas atividades regularmente,
desde que obedecidas as seguintes exigências:
I.
II.

III.

seja respeitada a lotação de até 50% (cinquenta por cento) da
capacidade máxima do estabelecimento, com distância mínima de
pelo menos 2 (dois) metros entre cada usuário;
organização dos aparelhos de forma a garantir o cumprimento das
medidas de distanciamento recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da
Saúde do Maranhão e Secretaria Municipal de Saúde;
higienização dos aparelhos após a utilização de cada usuário;
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IV.

utilização, pelo instrutor, de máscaras e de luvas de látex durante
as sessões de treinamento;
V.
evitar o compartilhamento de utensílios como copos, garrafas,
toalhas e outros;
VI. abster-se da realização de aulas coletivas em ambiente interno;
VII. seja disponibilizado na entrada do estabelecimento pelo menos 1
(um) dispensor de álcool 70%, preparação antisséptica ou
sanitizantes de efeito similar;
VIII. os bebedouros devem estar fechados, sendo de responsabilidade
de cada praticante levar seu recipiente com água;
IX. os banheiros devem estar providos de sabonete líquido, toalha de
papel e álcool 70%;
X.
manutenção de todos os ambientes arejados, com a intensificação
da higienização de superfícies e de áreas de uso comum;
XI. todos os praticantes de atividades esportivas devem utilizar
máscara durante o período da prática de atividade física;
XII. disponibilização de cartazes, em locais visíveis, com regras de
funcionamento autorizadas e as restrições sanitárias adotadas.”
Art. 3º. Fica reiterado o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de
Buritirana em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória (COVID19), causada pelo agente Novo Coronavírus, decretado por meio do Decreto
Municipal nº 019/2020.
Art. 4º. As determinações desse Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo,
tornando-se mais rígidas, de acordo com as recomendações do Governo do Estado
do Maranhão, Ministério da Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
eventuais disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRANA, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 14 DE JUNHO DE 2020.

 Av. Senador La Rocque, S/N – Centro – CEP 65935-500 BURITIRANA – MA
prefeitura@buritirana.ma.gov.br
 (99) 0000-0000

