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Administração  
 Finanças

DECRETO N° 014, DE 20 DE MAIO  DE 2020.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES, MEDIDAS E 
PROIBIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2020 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, 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 o aumento do número de casos de pessoas suspeitas e de 
infectadas pelo novo coronavírus em Buriti Bravo - MA;
CONSIDERANDO a situação excepcional em que o Município está vivendo, a exigir 
a continuidade das ações restritivas que vêm sendo adotadas no sentido de conter o 
avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das 
pessoas mais vulneráveis pela contaminação;
CONSIDERANDO toda população deve colaborar, empenhando-se ao máximo no 
cumprimento das instruções, medidas e proibições emanadas com o objetivo de 
proteger e conservar a saúde da população;

DECRETA

Art. 1º - Fica PRORROGADO o prazo de vigência das disposições, medidas e 
proibições contidas no Decreto Municipal 013/2020, até o dia 03 junho de 2020.
Parágrafo Único - Com a prorrogação a que se refere o caput deste artigo, mantém-se 
inalteradas todas as disposições anteriores que foram mantidas pelo Decreto Municipal 
nº 013/2020, assim como as alterações nele contidas.
Art. 2º - Casos omissos devem ser objeto de deliberação do Prefeito Municipal e sua 
equipe;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de  00:00 do dia 20 de maio de 2020 até 03 
de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário. 

DECRETO

Planejamento

Secretário

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 20 dias do 
mês de maio de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

                             

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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