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DECRETO N° 17/2019, DE 09 DE MAIO DE 2019.

Institui o Programa Buriti Bravo Este é o Meu Lugar 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 a necessidade de estimular o diálogo e a participação da 
sociedade na prática de ações de cidadania e responsabilidade social;
CONSIDERANDO a necessidade de um trabalho integrado entre todos os órgãos que 
compõem a Administração Municipal; 

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Buriti Bravo Este é o Meu Lugar, que será 
desenvolvido pelo Poder Público Municipal com o engajamento da população, para que 
a Administração Municipal atue de forma planejada e organizada, de mãos dadas com a 
população.

Art. 2º - O Programa de que trata o art. 1º deste Decreto tem como objetivos:
I - promover dia D de valorização da localidade (Bairro ou Povoado) para efetivar as 
ações sociais e administrativas priorizadas por todas as Secretarias Municipais, 
incluindo limpeza e manutenção nos logradouros, terrenos baldios, equipamentos 
públicos, iluminação pública, abastecimento de água, trânsito, estradas, segurança 
pública, vigilância sanitária, plantio e poda de árvores dentre outros;
II - promover aproximação e valorização da participação da sociedade civil nos 
processos decisórios, dotando as políticas públicas e os objetivos estratégicos de 
responsabilidade compartilhada;
III - conscientizar, chamando a atenção para a participação cidadã e para a 
responsabilidade social da população, realizando eventos cívico-sociais nas diversas 
comunidades do Município;
IV - promover capacitação das equipes de facilitadores e líderes locais;
V - efetivar uma forte política de comunicação interna e com a sociedade, fazendo 
abordagens educativas e de conscientização através de rádio, panfletos, cartazes, faixas, 
carro de som e palestras;
VI - priorizar alguns programas ou serviços das Secretarias Municipais para dar maior 
visibilidade na execução e nos resultados.

Art. 3º - O Programa será executado de forma integrada, com a participação de todos os 
servidores públicos municipais, mobilizados por suas respectivas Secretarias 
Municipais. 

DECRETO

Planejamento

Secretária

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 09 de 
maio de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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