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LEI: 

 
 

 

DECRETO N° 035/2021 

 

“Prorroga as medidas de enfrentamento à 

pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) dispostas no Decreto Municipal Nº 

031/2021.” 

 

A Prefeita Municipal de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial o que 

determina a Lei Orgânica do Município de Buriti Bravo e, 

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder 

Executivo, dentro do princípio do interesse público, com esteio na Lei Orgânica 

do Município, expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a 

resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com 

indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 

nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de 

transmissibilidade; 

CONSIDERANDO a manutenção do cenário de alerta em 

decorrência do número de casos suspeitos e ativos de COVID-19 em nosso 

município, conforme demonstram os últimos boletins; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a 

Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades 

individuais, e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los 

com aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial 

para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doenças e de outros 

agravos;  

CONSIDERANDO ser o objetivo da Prefeitura Municipal 

de Buriti Bravo/MA, que a crise de saúde seja superada o mais rápido possível, 

havendo o restabelecimento, com segurança, de todas as atividades. 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam prorrogadas, até o dia 12/06/2021, todas 

as medidas de enfrentamento ao COVID-19 estabelecidas no Decreto Municipal 

Nº 031/2021. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor da data de sua 

publicação, com efeitos a partir da data de sua assinatura. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – 

MA, em 03 de JUNHO de 2021. 

 

Luciana Borges Leocádio 

Prefeita Municipal 
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