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DECRETO N° 012, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre flexibilização para funcionamento com critérios, de Academias no 
Município de Buriti Bravo, Estado do Maranhão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 52, inciso VIII 
da 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 do Município, de expedir 
decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da 
coletividade;
CONSIDERANDO as Recomendações do Ministério da Saúde, no sentido da 
liberação do funcionamento do comércio, com critérios, para as atividades econômicas 
não consideradas essenciais, na Situação de Emergência ou Calamidade Pública 
decretada por Estados ou Municípios;
CONSIDERANDO a vigência da Situação de Emergência, determinada pelo Decreto 
Municipal nº 04, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO, por fim, o apelo feito pelos donos de Academias ao Prefeito 
Municipal para flexibilização no funcionamento das Academias neste Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica liberado o retorno às atividades das Academias neste Município, a partir 
do dia 20 de abril de 2020, observando as seguintes regras:
I - horário de funcionamento normal estabelecido no Alvará de Funcionamento 
expedido pela Prefeitura Municipal
II - fornecer máscaras para funcionários e álcool em gel ou álcool 70 % (setenta por 
cento) ou local para higienização das mãos com sabão;
III - higienização dos materiais e equipamentos sempre que um usuário terminar de 
usá-los e quando necessário, antes que outra pessoa tenha contato com os mesmos;
IV - o atendimento será por agendamento e somente 3 (três) pessoas de cada vez;
V - manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de sabonete líquido, 
papel toalha e lixeiras;
VI - manter a higienização interna e externa do estabelecimento com limpeza 
permanente;
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 17 de 
abril de 2020.

DECRETO

Planejamento

Secretária

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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