
 
 

 

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.boavistadogurupi.ma.gov.br 

 

 
 
 

SUMÁRIO 

 

DECRETO Nº 005/2020 ....................................... 01 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

 

DECRETO Nº 005/2020 
 

Dispõe sobre novos procedimentos e 

regras para fins de prevenção da 

transmissão da COVID-19 e dá outras 

providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO 

GURUPI/MA, no ato de suas atribuições legais e de acordo 

com o que lhe confere Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 

03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o 

Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia 

dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas 

proporcionais e restritas aos riscos; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado 

de pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou 

o Plano de Contingência e que a situação demanda o 

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença em âmbito estadual, 

bem como elaborou Decretos para regular a presente 

situação, notadamente os de nº 35.731, de 11.04,2020 e 

35.736, de 14.04.20. 

 

CONSIDERANDO que é obrigação do Poder Público 

intervir, em casos excepcionais, nas atividades de caráter 

privado, notadamente quando seus desenvolvimentos 

regulares puderem ocasionar riscos à saúde pública; 

 

CONSIDERANDO que a pandemia ocasionada pelo 

COVID-19 demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção e contenção de riscos e de danos e agravos à 

saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em  

 
âmbito municipal, em especial face a ocorrência de casos e 

óbitos no Município. 

 

DECRETA 

 

Art. 1°. Ficam estabelecidos, nos termos deste Decreto, de 

forma adicional aos já existentes, novos procedimentos e 

regras a serem adotados, nos limites do território do 

Município de Boa Vista do Gurupi/MA, na esfera pública ou 

privada, para fins de prevenção da transmissão da COVID-

19. 

Art. 2º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade: 

I – Ficam suspensas todas as atividades esportivas praticadas 

em locais e equipamentos públicos, como campos de futebol 

e quadras esportivas; 

II – Nos comércios, somente poderão ser atendidas, em seu 

interior, até 03 (três) pessoas por vez, devendo eventuais filas 

do lado de fora destes estabelecimentos, ser devidamente 

organizadas, com estrita observância de distância entre os 

consumidores de 02 (dois) metros de distância. 

III – Torna-se obrigatório o uso de máscaras em todos os 

locais públicos, comércios e em locais de uso coletivo em 

que seja comum a afluência de grande quantidade de pessoas, 

entendida esta quantidade como mais de 01 (uma) pessoa a 

cada 4m2 (quatro metros quadrados). 

IV – O acesso de veículos e pessoas à Beira-rio, que tenham 

por fim acessá-la para fins de recreação, fica 

terminantemente proibido nos finais de semana ou feriados. 

V – Fica criada uma Barreira Sanitária, a ser instalada na BR 

316, com o objetivo de averiguar pessoas que pretendam 

adentrar no município, a qual deverá ter seu funcionamento 

regulamentado pelo Poder Executivo Municipal; 

VI – O Funcionamento dos comércios fica restrito, 

diariamente, ao horário de 07:00h até 19:00h, exceto para 

farmácias e restaurantes ou similares que trabalhem com 

serviço de delivery ou entrega no próprio estabelecimento 

para consumidores. 

Parágrafo Único. Excetuam-se, em relação ao inciso II, os 

comércios que possuam área superior a 40m2 (quarenta 

metros quadrados), nos quais poderão adentrar até o máximo 

de 06 (seis) consumidores por vez, bem como os comércios 

com área de até 20m2, nos quais somente poderão adentrar 

consumidores em número de 02 (dois). 

Art. 3º - Para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 004/2020 

e com base na Lei Federal nº 13.979/2020, fica restrita, sob 

regime de quarentena obrigatória, em todo território do 

município de Boa Vista do Gurupi - MA, pelo prazo de 15  
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dias, a circulação de pessoas em geral das 20h às 05h do dia 

seguinte. 

 

Art. 4º. As determinações impostas pelo presente Decreto 

serão temporárias, excetuando-se a do artigo anterior, e 

durarão até a expressa revogação das mesmas ou até 

ulterior alteração de seus termos, mediante novos Decretos. 

 

Art. 5º - Permanecem em pleno vigor, no que não conflitar 

com as disposições contidas no presente Decreto, os 

dispositivos legais estabelecidos na legislação especial 

vigente, tanto de autoria do Poder Executivo Municipal, 

notadamente os Decretos 02/2020, 03/020 e 04/2020, 

quanto dos Poderes Executivos Estadual, notadamente os 

de nº 35.731, de 11.04.20 e 35.736, de 14.04.20, e Federal, 

especificamente a Lei 13.979/20 e a Portaria 188/20 do 

Ministério da Saúde. 

 

Art. 6° Havendo descumprimento das medidas 

estabelecidas neste decreto, consoante o Decreto Estadual 

nº 35.731/2020, as autoridades competentes poderão impor 

as penalidades previstas no incisos VII, VIII, X, XXIX e 

XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437/77, bem como do 

art. 268 do Código Penal. 

 

Boa Vista do Gurupi/MA, 12 de Maio de 2020.  

 

 

Antônio Batista de Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Estado do Maranhão 
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