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DECRETO Nº 024/2021, de 30 de março de 2021 

 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas 
restritivas, como forma de combate à pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – 

MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

o que determina a Lei Orgânica do Município, 

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 a Declaração de Situação 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 que o Ministério da Saúde, por 

meio da Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), declarou Estado de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional - ESPIN; 

 

 

 

CONSIDERANDO o atual momento da 

pandemia, com indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos 

comprovados de nova cepa, com potencial possivelmente mais elevado de 

transmissibilidade; 

CONSIDERANDO o comprometimento da rede 

de saúde pública e privada do Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais N.º 

36.531/2021 e N.º 36.582/2021, que restringe algumas atividades no Estado do 

Maranhão; 

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

especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doença e de 

outros agravos: 

CONSIDERANDO ser o objetivo da Prefeitura 

Municipal de Buriti Bravo que a crise sanitária seja superada o mais 

rapidamente possível, havendo o restabelecimento, com segurança, de todas 

as atividades. 

  

D E C R E T A: 

 
Art. 1.º O artigo 9.º do Decreto Nº 023/2021, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 9º. Fica proibida a prática de atividades esportivas coletivas, pelo período 
de 15 (quinze) dias, com exceção das academias de ginasticas (Musculação, 
Crossfit ou similares), que deverão funcionar com observância das medidas 
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sanitárias gerais e segmentadas contidas no Decreto Estadual n.º 35.831 de 20 
de maio de 2020 e nas portarias da Casa Civil n.º 34, 40 e 49, observado, ainda, 
as seguintes determinações, conforme disposto abaixo:  
I – As academias de ginasticas (Musculação, Crossfit ou similares) deverão 
funcionar a partir das 05h:00min até as 22h:00min com capacidade de alunos 
reduzida em 70% (setenta por cento) da sua capacidade total; 

II – As academias de ginasticas (Musculação, Crossfit ou similares) deverão 
estabelecer rodízio entre os alunos, delimitando horário de entrada e de saída 
das turmas de alunos, de modo a evitar que um grande número de pessoas 
circule ao mesmo tempo no local. 

 

Art. 2.º Ficam prorrogados, por mais 15 (quinze) 
dias, todas as demais normas das medidas de enfrentamento ao COVID-19 
estabelecidas no Decreto N.º 023/2021. 

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, EM 30 DE MARÇO DE 2021. 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

DECRETO Nº  025/2021 
 

Decreta feriado municipal em virtude da 
celebração Religiosa da Semana Santa no dia 01 
de abril de 2021 e dá outras providências. 

 

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, 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica decretado FERIADO, no âmbito do 
município de Buriti Bravo/MA, o dia 1º (primeiro) de abril de 2021, quinta-
feira, em virtude da celebração da Semana Santa. 

Art. 2º - Ficam excluídos dessas normas os serviços 
essenciais, tais como hospital, limpeza pública etc. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
 
GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, EM 30 DE MARÇO DE 2021. 

 
 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 
Prefeita Municipal 

 
 

 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2021 – CPL/PMBB 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, no 

cumprimento das atribuições legais, considerando as informações 

encaminhadas pelo órgão gerenciador e demais documentos presentes no 

Processo Administrativo n° 056/2021 referente a Adesão a Ata de Registro de 

Preços n° 003/2021, RESOLVE:  

 

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR este 

procedimento administrativo, cujo objeto é a seleção da proposta mais 

vantajosa a Administração Pública para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM PRÉDIOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA.  

 

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 

empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n° 

10.915.057/0001-74), nos termos constantes no edital de julgamento do menor 

preço por item, pelo valor de R$ 2.061.297,89 (dois milhões sessenta e um mil 

duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos). 

 

Assim, através deste instrumento, autorizo o setor responsável a adotar os 

procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s) 

vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições do 

edital e da legislação pertinente. 

 

Publique-se. 
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Buriti Bravo/MA, 26 de janeiro de 2021. 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2021 – CPL/PMPBB 

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 

PARTES: Município de Lagoa do Mato/MA x Município de Buriti Bravo/MA 

CONTRATADA: Contratação de empresa especializada para a prestação dos 

serviços de reformas em prédios públicos municipais, para atendimento das 

necessidades da prefeitura municipal de Buriti Bravo/MA 

FINALIDADE: Otimizar a manutenção e conservação dos Prédios Públicos para 

manter uma prestação de serviço de qualidade 

QUANTIDADES LIBERADAS: 50% (cinquenta por cento) dos itens registrados 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021 

 

Buriti Bravo/MA, 27 de janeiro de 2021. 

. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO  

Prefeita Municipal 
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