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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

 

DECRETO Nº 003/2020 

 

Dispõe sobre novos procedimentos e 

regras para fins de prevenção da 

transmissão da COVID-19, institui o 

Comitê Municipal de Prevenção e 

Combate à COVID-1 9 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. 

 

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. 

 

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. 

 

DECRETA 

 

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

os 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, 

ficam suspensos por 15 (quinze) dias: 

I - a realização de atividades que possibilitem a grande 

aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de 

uso coletivo; 

II - as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de 

academias, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas e 

estabelecimentos congêneres; 

III - visitas a pacientes com suspeita de infecção ou 

infectados por COVID-19, internados na rede pública ou 

privada de saúde; 

§ 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão 

manter serviço de entrega (delivery) ou de retirada de 

alimentos no próprio estabelecimento. 

§ 2° Nos casos de estabelecimentos mencionados no inciso 

II, havendo casos que possam ser passíveis de medidas 

excepcionais, após análise pela administração pública 

municipal, poderão ser editadas normas complementares, 

desde que compatíveis com a emergência sanitária. 

 

Art. 3º Não estão inclusos na suspensão de que trata o art. 1° 

deste Decreto: 

1 - a assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, 

clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; 

II - a distribuição e a comercialização de medicamentos; 

III - a distribuição e a comercialização de gêneros 

alimentícios por mercados e congêneres; 

IV - serviços funerários; 

 

Art. 4º Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias as atividades 

dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo, 

ressalvadas as desenvolvidas pela(o): 

I – Gabinete do Prefeito; 

II - Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

III - Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS; 

IV - Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS; 
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V - Secretaria Municipal de Finanças; 

VI – Demais Órgãos da Administração direta que sejam 

essenciais na consecução de medidas necessárias ao 

combate ao COVID-19. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede 

que os servidores dos órgãos e entidades não 

mencionados nos incisos I a VI laborem em regime de 

teletrabalho, conforme determinação de seus respectivos 

dirigentes. 

 

Art. 5° O descumprimento das medidas previstas decreto 

enseja a aplicação da sanção prevista no art. 268 do 

Código Penal, após o devido processo legal. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

 

Boa Vista do Gurupi/MA, 23 de Março de 2020.  

 

 

 

Antônio Batista de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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