
 

SUMÁRIO 

DECRETO:
Páginas....................................................................... 01/02 

DIÁRIO OFICIAL  
Município de Buriti Bravo - MA

    
Diário Municipal 

 

 

 

 

 ESTADO DO MARANHÃO  

 DIÁRIO OFICIAL  
 

 

 Praça Rita de Cássia Aires Coimbra S/N, Cohab  
 CEP: 65.685-000 � Buriti Bravo � MA 

   
   Site: www.buritibravo.ma.gov.br

 

 

 Cid Costa
 

 

Clemens Pereira da Costa

 Instituído pela Lei Municipal Nº 602 de 12 de Setembro de 2017 

Prefeito

Administração  
 Finanças

DECRETO N° 013, DE 06 DE MAIO  DE 2020.

"Dispõe sobre medidas de prevenção e combate a disseminação da infecção humana 
provocada pelo novo coronavírus no Município de  Buriti Bravo  - MA.

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, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o 
Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março do 
corrente ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para 
identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas 
proporcionais e restritas aos riscos;
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 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 que os indicadores das internações e atendimentos, relativos a 
outras síndromes gripais, comparando 2019 e 2020, demonstram a eficácia de medidas 
protetivas em favor das crianças e idosos;
CONSIDERANDO ser o objetivo do Poder Executivo Municipal que a crise sanitária 
seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança, 
de todas as atividades.

DECRETA

Art. 1º - Fica PRORROGADO  até o dia de 19 de Maio de 2020, o Decreto Municipal   
nº  11,  de 15  de  abril  de  2020, com as seguinte alterações;

Art. 2º - Toda pessoa que precisar sair de casa é obrigatório o uso de mascaras de 
proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis em todos os locais públicos e de uso 
coletivo, ainda que privados, cujo funcionamento seja autorizado na forma deste 
Decreto, conforme determinado pelo Decreto n° 35.746, de 20 de abril de 2020, do 
Governo do Estado do Maranhão. 
I - O seu descumprimento acarretará multa no valor de R$ 100,00 (cem reais),  sendo  a 
Guarda Municipal com o apoio da Policia Militar,  autorizada a multar quem 
descumprir tal determinação;
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Art. 3º - Fica proibido a abertura de bares em todo território do município, ou seja, 
deverão permanecer fechados, com exceção de atendimento  de forma  DELIVERY;
I – Caso insistam,  os proprietários, serão  conduzidos para Delegacia;

Art. 4º - Fica proibido a realização de serestas, festas de aniversários ou outros eventos 
que cause aglomerações, mesmo que seja particular;

Art. 5º -  Fica proibido todas as atividades esportivas de qualquer natureza, bem como 
jogos de baralho, dominó, dama e outros similares que cause acumulações de pessoas;
Art. 6º - Fica rigorosamente proibido aglomerações de pessoas  em banhos de rios, 
açudes, riachos, balneários ou similares;
I –  havendo o descumprimento serão conduzidos para Delegacia;

Art. 7º - Fica proibido o transporte alternativo de qualquer natureza para as cidades 
circunvizinhas;
I - Os que insistirem em desobedecer tal determinação, serão conduzidos para 
Delegacia e consequentemente poderão ter  seus veículos apreendidos;

Art. 8º - Fica Expressamente proibido a entrada de ônibus intermunicipal e 
interestadual (clandestino) no município, com exceção dos que estiverem em transito 
até 02(dois) dias,  a partir desta data;
 I – Os ônibus que se encontrarem em transito vindo para  o munícipio, fica sob a 
responsabilidade do proprietário em avisar a Guarda municipal e a  Secretaria de Saúde 
informando o dia e a hora de chegada dos veículos;
II - Em caso de descumprimento será lavrado multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) e apreensão do ônibus;
III – Fica obrigado aos passageiros que desembarcarem dos ônibus,  a fornecerem seus 
documentos e endereços para a Secretaria de Saúde  efetuar o monitoramento de todos, 
durante o período de quarentena, ou seja, 14(quatorze) dias;

Art. 9º - Fica a Guarda Municipal juntamente com a Secretaria de Saúde autorizada a 
fazer barreira sanitária  nas vias que dão acesso ao município,  realizando entrevistas 
com as pessoas que porventura venham  morar ou visitar a cidade;

Art. 10 - Fica estritamente proibido a abertura de academia no prazo determinado  neste  
decreto;
Art. 11 - Os comércios que forem autorizados a funcionar de forma restrita é obrigatório 
disponibilizar  para seus clientes álcool em gel, bem como colocar lavatório na entrada 
de seus estabelecimentos, sob pena de multa;
Art. 12 - Fica terminantemente proibido a entrada de feirantes que vem de outras 
cidades para vir comercializar seus produtos na feira central. Caso insistam, poderão ter 
seus veículos apreendidos;
I-  Os feirantes da cidade, ficam obrigados a usar máscara e observar todas  as medidas 
de proteção já informada, tais como utilização de álcool em gel, manter o espaçamento

BURITI BRAVO - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0378, QUARTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2020 [ PÁG. 01/02 ]



 

DIÁRIO OFICIAL  
Município de Buriti Bravo - MA

    
Diário Municipal 

 

 

 

 

 ESTADO DO MARANHÃO  

 DIÁRIO OFICIAL  
 

 

 Praça Rita de Cássia Aires Coimbra S/N, Cohab  
 CEP: 65.685-000 � Buriti Bravo � MA 

   
   Site: www.buritibravo.ma.gov.br

  Cid Costa

 Instituído pela Lei Municipal Nº 602 de 12 de Setembro de 2017 

Prefeito

Administração
Finanças

entre clientes de 02 (dois) metros, bem como só atender quem estiver usando máscara, 
caso contrário será multado no valor de R$ 100,00(cem reais) por cada cliente;
Art. 13 - Só serão permitido o atendimento de clientes nos estabelecimentos comerciais 
se estiverem utilizando máscaras;
I – Caso seja flagrado algum cliente dentro do estabelecimento sem utilizar máscara, 
será multado no valor de R$ 100,00 (cem reais), por cada um;

Art. 14 - Fica obrigado aos bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários a 
organizar as filas com a distância mínima de  2(dois) metros de cada pessoa, bem como 
está obrigado a fornecer álcool em gel e colocar lavatório na entrada do 
estabelecimento:
I – Em caso de descumprimento, o estabelecimento será multado no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais) e fechado imediatamente;

Art. 15 - A Secretaria de Educação passa a funcionar e as aulas retornarão de forma 
remotas, ou seja, não presenciais, onde as escolas estarão enviando as atividades 
impressas e em mídias para os alunos;
I - Fica estabelecido que a Secretaria de Educação não se submete ao prazo determinado 
neste decreto, sendo mantida as atividades por prazo indeterminado ou de acordo com a 
conveniência da Secretaria;

Art. 16 - As determinações deste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, 
tornando-se mais rígidas, de acordo com as recomendações do Governo do Estado do 
Maranhão ou Ministério da Saúde;
Art. 17 - Fica sujeito as penalidades da Lei quem descumprir qualquer das medidas 
acima elencadas, inclusive com aplicação de multas;

Art. 18 - Casos omissos devem ser objeto de deliberação do Prefeito Municipal  e sua 
equipe;
Art. 19 - Este Decreto entra em vigor às 00:00 do dia 07 de maio de 2020, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 06 de maio 
de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

                              _______________________________________________

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

Planejamento
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