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DECRETO N° 008 DE 31 DE MARÇO DE 2020.

D I S P Õ E  S O B R E  A P R O R R O G A Ç Ã O  D A S  M E D I D A S  PA R A 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID–19) E PELO AUMENTO NO NÚMERO DE INFECÇÕES PELO 
VÍRUS H1N1, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VIII da 
Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que 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 e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do 
princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município de expedir 
decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da 
coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o contido na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da 
Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,  que dispôs, no 
âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de calamidade pública em saúde 
pública de importância internacional, bem como o Decreto nº  35.677,  de 21 de março 
de 2020, que estabelece a prevenção do contágio e de combate à propagação da 
transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo coronavirus  (SARS-Cov- 
2).

CONSIDERANDO os resultados obtidos positivamente pela a implementação das 
medidas estabelecidas no Decreto 004/2020,  que foram bem sucedidas, tem-se a 
necessidade de prorrogação do referido decreto até o dia 15 de abril de 2020;
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CONSIDERANDO que o Município está seguindo as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde  e da Secretaria de 
Saúde  do Estado do Maranhão,  para que todos os entes da federação  redobrem o 
comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus, (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1º - As medidas definidas neste Decreto e em atos sucessivos a ele complementares 
visam à proteção da coletividade e, quando implementadas, deverão garantir o pleno 
respeito à integridade e à dignidade das pessoas e famílias;
Parágrafo Único - Serão mantidas todas as previsões e restrições constantes do 
Decreto Municipal no 004/2020, das medidas de prevenção e combate ao covid-19.

Art. 2º - Fica PRORROGADO  até o dia de 15 de abril de 2020, o Decreto Municipal   
nº 004 de 20 de março de 2020, com as seguinte alterações;

I - Fica estabelecido o funcionamento dos Bancos, Casa Lotérica, Correspondentes 
Bancários, desde que os responsáveis se encarreguem de organizar as filas com o 
espaçamento de no mínimo 1,5 metros, de distancia de cada pessoa, evitando assim 
aglomerações;
II – Na medida do possível os responsáveis serão obrigado a manter em seu 
estabelecimento álcool em gel para seus clientes efetuarem  assepsia das mãos 
(limpeza).
Art. 3º - Fica determinado ainda o fechamento de todas atividades comerciais e de 
prestação de serviços privados não essenciais até 15 de abril de 2020, passível de 
prorrogação, ficando isento da medida os seguintes estabelecimentos:
 a) farmácias; 
b) supermercados, mercadinho e mercearias; 
c) clinica, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais;
e) açougues; 
f) peixarias; 
g) postos de combustíveis; 
h) pontos de venda de água e gás; 
i) oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim como restaurantes e 
pontos de parada e descansos as margens das rodovias;
 j) serviços funerários;
 l) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de origem animal e vegetal;
 m) atividades de segurança pública, privada, incluídas a vigilância pela guarda 
municipal;
n) loja Material de Construção, 
o) Lava Jato, 

Art.4º - Fica determinado a Guarda Municipal a vigilância e cumprimento das 
determinações do referido decreto;
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Art. 5º - Fica sujeito as penalidades da Lei quem descumprir qualquer das medidas 
acima elencadas, inclusive com aplicação de multas;

Art. 6º - Casos omissos devem ser objeto de deliberação do Prefeito Municipal e sua 
equipe;
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 31 de 
março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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Secretária
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