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ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

DECRETO Nº. 11  
 

BOA VISTA DO GURUPI (MA) 
04 DE JUNHO DE 2021. 

 
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM 
GERAL, DETERMINA HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DE BARES, SUSPENDE O 
ACESSO À BALNEÁRIOS, NOS TERMOS EM QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO 

GURUPI/MA, no uso de suas atribuições legais 
conferida pela Lei Orgânica do Município e; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos dos Arts. 

196 e 197 da Constituição Federal, a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos; 

 
CONSIDERANDO que, o Ministério da Saúde 

declarou emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID19), por 
intermédio da Portaria no 188, de 03 de fevereiro de 
2020. 

 
CONSIDERANDO que, há possibilidade de 

decretação de medidas excepcionais para controle da 
pandemia de Coronavírus, conforme o artigo 3° da Lei 
Federal n° 13.979/2020; 

 
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de 

Polícia, a Administração Pública pode e deve 
condicionar e restringir o exercício de liberdades 
individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, 
com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos ao 
bem-estar social da comunidade, especialmente para 
garantir o direito à saúde e à limitação da estrutura de 
Saúde no âmbito do Estado do Maranhão para vida, 
antedar atendimento ao crescimento exponencial dos 
casos de COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que, há resistência de parte 

da população quanto ao cumprimento voluntário das 

medidas restritivas já decretadas, colocando em risco 
a saúde e a vida da coletividade; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica proibida, em caráter 

extraordinário, no período compreendido entre 04 de 
Junho de 2021 à 20 de Junho de 2021, qualquer 
aglomeração de pessoas em local público ou privado, 
em face da realização de eventos, gratuitos ou 
onerosos, em shows, festas e afins, que implique em 
qualquer numerário de pessoas independente de sua 
característica ou finalidade. 

 
Art. 2º - Fica estabelecida, a limitação ao 

horário de funcionamento de bares, que deverão ter 
suas atividades encerradas até as 22:00 horas, 
preenchendo no máximo, 50% (cinquenta por cento) 
da capacidade ocupacional do local. 

 
Art. 3º Fica vedado o acesso aos balneários e 

mediações que integram o Município, no período que 
se inicia em 04 de Junho de 2021 à 20 de Junho de 
2021. 

 
Art.  4º As autoridades eclesiásticas devem 

zelar para que nos cultos, missas, cerimônias e 
demais atividades religiosas de caráter coletivo, seja 
observado o nível de ocupação máxima de até 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade do templo ou 
congênere. 

 
Art. 5º Todos os estabelecimentos devem 

observar as seguintes determinações:  
 
              a.  Ficam obrigados a realizar a 

limpeza e desinfecção do local, mediante o 
fornecimento dos materiais (álcool em gel 70% e/ou 
sanitizantes ou produtos antissépticos que possuam 
efeito similar) pelos proprietários dos 
estabelecimentos;  

 
              b.  Reforço da necessidade de evitar 

contato físico, respeitando a distância de 1,5 metros;  
 
             c. Uso obrigatório de máscara e demais 

equipamentos de proteção individual;  
 
             d.  Promover o afastamento imediato 

de qualquer integrante da equipe em caso de 
sintomas para a Covid-19, síndrome gripal e/ou 
resultados positivos;  
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             e. Respeitar as demais normas 
sanitárias, ainda que não previstas neste decreto. 
 

Art. 7º Havendo descumprimento das medidas 
estabelecidas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar a prática das infrações 
administrativas previstas, conforme o caso, nos 
incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei 
Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como 
do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal. 

 
Artigo 8 º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE NA FORMA DA 

LEI  
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 

BOA VISTA DO GURUPI, ESTADO DO 
MARANHÃO, AOS 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 
2021. 

 
DILCILENE GUIMARÃES DE MELOOLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
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