
 

 

 

 

 
 

 

DECRETO Nº 022/2021, de 08 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 o Decreto Estadual N.º 

36.531/2021, 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. 1º. Fica prorrogado, por mais 07 (sete) dias, 

todas as medidas adotadas no Decreto n.º 014/2021, desde que não 

conflitantes com as regras estabelecidas no presente Decreto. 

Art. 2º. Fica mantida a prática do 

distanciamento social, como forma de evitar a transmissão comunitária da 



 

 

 

 

COVID-19 e proporcionar o achatamento da curva de proliferação do vírus no 

Município de Buriti Bravo/MA. 

Art. 3º. Fica mantida a obrigatoriedade, em todo 

o território do Município de Buriti Bravo, do uso de máscaras de proteção, 

descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medida não farmacológica 

destinadas a contribuir para a contenção e prevenção da COVID-19, infecção 

humana causada pelo Coronavírus (SARS – CoV-2). 

Art. 4º - Fica proibido, pelo período de 07 (sete) 

dias, a contar da publicação deste Decreto, a realização de eventos de qualquer 

natureza, no município de Buriti Bravo. 

§ 1º. Para melhor elucidação, eventos são 

festas, bailes, serestas, voz e violão, som automobilístico e karaokê em clubes, 

em casas de show, em bares, em vias públicas, em sítios, em chácaras e em 

outras propriedades privadas. 

§ 2º. Fica proibido, pelo mesmo prazo do caput, 

jantares festivos, confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, 

bem como lançamentos de produtos e serviços que impliquem na aglomeração 

de pessoas. 

Art. 5º - Ficam suspensas, pelo período de 07 

(sete) dias, no âmbito do Município de Buriti Bravo, todas as atividades 

coletivas ou eventos realizados pelos órgãos ou entidades da administração 

pública municipal direta ou indireta, bem como pela iniciativa privada, que 

impliquem na aglomeração acima de 20 (vinte) pessoas. 

Art. 6º - Fica suspenso, pelo período de 07 (sete) 

dias, o funcionamento de clubes sociais e recreativos. 

Art. 7º - Fica determinado a suspensão, pelo 

período de 07 (sete) dias, contados da publicação deste Decreto, das aulas 

presenciais nas escolas das redes pública e privadas, no âmbito do Município 

de Buriti Bravo - MA.  

Art. 8º. Bares, restaurantes, lanchonetes e 

similares funcionarão, pelo período de 08 (oito) dias, apenas na modalidade 

delivery, das 06:00 às 00:00 horas, sendo vedado a consumação no local de 

funcionamento. 

Art. 9º. Fica proibida a prática de atividades 

esportivas coletivas, pelo período de 08 (oito) dias, com exceção das academias 

de ginasticas (Musculação, Crossfit ou similares), que deverão funcionar com 

observância das medidas 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 ginásticas (Musculação, 

Crossfit ou similares) deverão funcionar 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. 10º - Fica permitido o funcionamento das 

Organizações Religiosas, em todo o Município de Buriti Bravo, respeitado o 

limite de 30% (trinta por cento) da capacidade total dos templos, capelas e 

Igrejas, bem como condicionado à observância das medidas sanitárias gerais 

contidas no Decreto Estadual n.º 35.831, de 20 de maio de 2020, nas Portarias 

da Casa Civil n.º 34, de 28 de maio de 2020 e 38, de 10 de junho de 2020. 

Art. 11º Os estabelecimentos comerciais, com 

exceção daqueles previstos nos artigos 8º, funcionarão observando os 

seguintes horários: 

I -  De segunda-feira a sexta-feira, das 06:00 às 

17:00 horas; 

II -  Aos sábados, das 06:00 às 12:00 horas; 

III – Das 12:00 horas de sábado às 06:00 horas 

da segunda-feira, todo o comércio deverá permanecer fechado. 

Art. 12º - Os estabelecimentos comerciais para 

permanecerem em atividade deverão observar as seguintes regras:  



 

 

 

 

I - fornecer máscaras para funcionários e álcool 

em gel ou álcool 70% (setenta por cento) ou local para higienização das mãos 

com sabão;  

II - controlar a lotação de 1 (uma) pessoa a cada 

2 (dois) metros quadrados, considerando o número de funcionários e clientes; 

III - organizar filas com distanciamento de um 

metro e meio entre as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de 

balizadores, interna e externamente, se necessário; 

IV – manter os sanitários constantemente 

higienizados e dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras; 

V - manter a higienização interna e externa dos 

estabelecimentos com limpeza permanente; 

VI – definir escalas para os funcionários ou 

priorização para trabalho remoto para atividades administrativas, quando 

possível;  

VII – adotar o monitoramento diário de sinais e 

sintomas dos colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe 

ou covid-19, deve ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua 

remuneração. 

Art. 13º O comércio de gênero não alimentício 

deverá adotar atendimento ao cliente via balcão, de modo a evitar o fluxo de 

clientes dentro do estabelecimento; 

Parágrafo Único. Em caso de aglomeração de 

pessoas por motivo do atendimento em balcão, deverá o estabelecimento 

organizar filas com marcação no solo ou uso de balizadores das filas com 

distanciamento de 02 (dois metros) entre as pessoas. 

Art. 14º – Ficam suspensas, pelo período de 07 

(sete) dias, a partir da publicação deste Decreto, o atendimento ao público nos 

órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, ressalvadas: 

I – Secretaria Municipal de Saúde; 

II – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Art. 15º – Ficam suspensos, pelo período 

estabelecido no artigo anterior, os prazos processuais em geral e o acesso aos 

autos físicos dos processos administrativos, com tramitação no âmbito do 

Poder Executivo Municipal. 

Art. 16º - A fiscalização das medidas 

determinadas por esse decreto será realizada pela Vigilância Sanitária, Guarda 

Municipal e Polícia Militar. 

Art. 17º - Havendo descumprimento das 

medidas estabelecidas neste decreto, as autoridades competentes deverão 

apurar as práticas das infrações administrativas, conforme o caso previsto nos 

incisos VII, VIII, X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 

1977, bem como o ilícito penal previsto no art. 268 do Código Penal. 

§ 1º - Sem prejuízo da sanção penal legalmente 

prevista, o descumprimento das regras disposta nesse decreto enseja a 

aplicação das sanções administrativas abaixo especificada, prevista na Lei 

Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977: 

I- advertência; 

II- multa; 

III- interdição parcial ou total do 

estabelecimento. 

§ 2º - As sanções previstas no parágrafo anterior 

serão aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde ou por quem essa delegar 

competência, nos moldes do art. 14 da lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 

1977. 

Art. 18º Fica a Secretaria de Saúde autorizada a 

editar os atos normativos complementares necessários à execução deste 

decreto. 

Art. 19º As regras previstas neste decreto 

poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as recomendações das 

autoridades sanitárias. 

Art. 20º - Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 



 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, EM 08 DE MARÇO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 
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