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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

 

DECRETO N° 006/2020 - GAB 
 

Determina a abertura gradual de atividades 

religiosas nos templos existentes no município 

de Boa Vista do Gurupi e discrimina os 

procedimentos sanitários necessários 

indispensáveis para tais atividades. 
 

O PREFEITO DE BOA VISTA DO GURUPI, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e 

o art. 8º, inciso VI, da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril 

de 2012, e:  

 

CONSIDERANDO que compete ao Município a 

preservação do bem-estar da população, bem como das 

atividades socioeconômicas nas regiões atingidas por 

eventos adversos; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 

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

de pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e 

transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas 

pelo vírus H 1 N 1, bem como a existência de casos 

confirmados de contaminação e óbito pela COVID-19, no 

Município de Boa Vista do Gurupi; 

 

CONSIDERANDO que o aumento do número de casos de 

Covid-19 em nosso município poderá acarretar mais óbitos, 

face o Extrapolamento da capacidade do sistema de saúde 

estadual em receber eventuais pacientes provenientes de 

nosso município; 

 

CONSIDERANDO que o aumento do número de casos de 

Covid-19 pode comprometer a capacidade de resposta do 

poder público municipal; 

 

 

CONSIDERANDO que a realização de testes em pacientes 

que acionaram nos últimos 15 (quinze) dias o sistema 

público municipal de saúde identificaram poucos casos 

positivos de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o clamor popular de fiéis de nosso 

município pela retomada das atividades religiosas. 

 

DECRETA 

Art. 1° Fica autorizada a reabertura das Igrejas, desde que 

atendidas as medidas sanitárias previstas para o 

enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

 

Art. 2º - A determinação constante do presente Decreto pode 

ser reavaliada a qualquer tempo, face eventual aumento dos 

casos de Covid-19 no Município, sendo que deverá ser 

avaliado semanalmente a evolução do número de casos. 

 

Art. 3º - As Instituições Religiosas deverão obedecer as 

mesmas regras estabelecidas para estabelecimentos 

comerciais. 

 

Art. 4º - Para a retomada das atividades são condições 

básicas a serem seguidas pelas Instituições Religiosas: 

I – Os cultos, missas ou celebrações deverão ser realizados 

com intervalo mínimo de 03 (três) horas, devendo ser 

realizada a desinfecção de todos os assentos utilizados, 

demais espaços coletivos e objetos, em cada intervalo, com 

os produto corretos e com eficácia comprovada; 

II – O limite de público fica reduzido a 30% (trinta por cento) 

dos assentos disponíveis, de forma a garantir o 

distanciamento social necessário entre os participantes da 

atividade, devendo ser afixada em local visível placa, ou por 

outro meio, que informe o número da lotação máxima 

decorrente desta medida; 

III – Na entrada de cada estabelecimento deverá ser 

disponibilizado álcool em gel 70% ou outro sanitizante com 

eficácia comprovada, que deverá, obrigatoriamente, ser 

utilizado pelo participantes da atividade religiosa, tanto na 

entrada do estabelecimento, quanto na saída; 

IV – Face preocupação maior com pessoas acima de 60 

(sessenta) anos completos, fica proibida a participação de 

fiéis com idade superior nas atividades religiosas que ora se 

flexibiliza; 

V – As Instituições religiosas que optarem pelo reinício das 

atividades religiosas, na forma preconizada neste decreto, 

deverão, em conjunto com a vigilância sanitária municipal,  

EDIÇÃO 103 ANO IV BVG DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA - FEIRA 01 DE JUNHO DE 2020 PAG 01/02 

http://www.boavistadogurupi.ma.gov.br/


 
 

 

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

 

 

 

 

que se responsabilizará a fornecer os equipamentos 

necessários, tomar a temperatura dos fiéis que acorrerem às 

atividades religiosas, sendo impedidos de participação 

aqueles que tiverem aferidas temperaturas superiores a 37,8 

graus, além de imediatamente encaminhados ao sistema 

público municipal de Saúde; 

VI - Todos os participantes deverão usar máscaras. 

 

Art. 5° - A presente medida de flexibilização possui, 

inicialmente, caráter temporário, podendo a qualquer tempo 

ser revogada, caso análise técnica assim oriente, bem como 

poderá ter suas restrições revistas com maior flexibilização. 

 

Art. 6º - Para além das constantes no Art. 4º do presente 

Decreto, permanecem inalteradas quaisquer medidas 

sanitárias previstas nos regulamentos municipais, estaduais 

e federais, referentes ao enfrentamento do Covid-19.  

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Boa Vista do Gurupi/MA, 01 de Junho de 2020.  

 

 

 

Antônio Batista de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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