
 

SUMÁRIO 

PORTARIA / 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

PORTARIA Nº 049/2020, DE 03 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a exoneração do 
Senhor Sebastião Pereira da Costa 
Neto, do cargo de Secretário 
Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº 
596/2017, de 13 de abril de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido o Sr. SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA 
NETO do cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Educação, 
símbolo CC-3, a partir de 03 de junho de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Portaria nº 01/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do 
Maranhão, 03 de junho de 2020.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

CIENTE:
EM: ____/___/______

__________________________________________
SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO

PORTARIA

Planejamento

Secretário

 

DECRETO N° 15/2020, DE 03 DE JUNHO DE 2020.

Reitera o estado de emergência 
pública no município de Buriti 
Bravo, para fins de prevenção e 
enfrentamento à COVID-19, e 
e s t a b e l e c e  a s  re g r a s  d e 
funcionamento das atividades 
econômicas não essenciais 
destinadas à contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2), 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, 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 o Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, do Governo do 
Estado do Maranhão, e 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 reiterado o estado de emergência de saúde pública no município 
de Buriti Bravo - MA, para fins de enfrentamento da COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), declarado por meio do Decreto n° 004 de 20 de 
março de 2020;
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Art. 2° - Ficam mantidas, até o dia 30 de junho de 2020, em todo território do 
município, as disposições do Decreto n° 13 de 06 de maio de 2020, com as seguintes 
alterações e acréscimos;

Art. 3º - Fica flexibilizado todas as atividades econômicas não essenciais, a 
partir do dia 04 Junho de 2020, sendo observados as regras do presente Decreto;

Art. 4º - Em todos os estabelecimentos comerciais será obrigatório o uso 
massivo de mascaras, tanto para o acesso dos clientes, quanto para o desempenho das 
atividades dos funcionários como forma evitar a transmissão comunitária da COVID-
19;

I - Em caso de descumprimento será lavrado multa no valor de R$ 100,00 (cem 
reais), por cada cliente ou funcionário sem o seu devido uso; 

Art. 5º - Os estabelecimentos que forem autorizados a funcionar de forma 
flexibilizada são obrigatórios disponibilizar para seus clientes, álcool em gel, bem como 
colocar lavatório em seus estabelecimentos, sob pena de multa no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais);
I -  O proprietário do estabelecimento comercial estar obrigado a restringir a quantidade 
de clientes dentro do comércio observando o espaçamento de   02 (dois) metros de 
distância por cada cliente;

Art. 6º - Fica permitido o uso de transporte compartilhado de passageiro (carro linha), 
desde que seja observado as seguintes recomendações.

a) uso de máscaras para todos os passageiros; 
b) a observação da capacidade de lotação de cada veículo;

c)  disponibilizar álcool em gel para os passageiros; 
d) a cada viagem o veículo deverá estar devidamente higienizado.

Art. 7º - Fica autorizada a entrada de ônibus intermunicipal e interestadual no 
município, desde que seja observado as seguintes recomendações:
a) uso de máscaras para todos os passageiros; 

b) a observação da capacidade de lotação de cada veículo;
c)  disponibilizar álcool em gel para os passageiros; 

d) a cada viagem o veículo deverá estar devidamente higienizado;

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, para o devido monitoramento;
II - Ficam mantidas as barreiras sanitárias de fiscalização em vias e rodovias que 
trafegam no Município para atuarem sempre que houver necessidade;

III - Fica obrigado aos passageiros que desembarcarem dos ônibus, a 
fornecerem informações requisitadas pela Secretaria de Saúde para que, em caso 
necessário, efetuar o monitoramento de todos, durante o período de quarentena;
IV - Em caso de descumprimento será lavrado multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) e poderá haver apreensão do ônibus;

Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de academias desde que seja observado as 
seguintes recomendações:

a) manter a higienização interna e externa do estabelecimento com limpeza 
permanente;
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Secretário

b) a permanência dentro do estabelecimento de 05 (cinco) clientes, por cada hora e 
observado o distanciamento; 
c) após o uso de qualquer aparelho (maquina) por cada pessoa, será obrigatório a 
higienização com álcool em gel ou líquido 70º INPM.

d) será obrigatório o uso de máscara dentro do estabelecimento;
   I - Em caso de descumprimento, o estabelecimento será multado no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) e poderá ser suspensa sua autorização de funcionamento; 

Art. 9º - Os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar desde que observados as 
seguintes recomendações;

a) manter a higienização interna e externa do estabelecimento com limpeza 
permanente;
b)   obrigado a disponibilizar para seus clientes, álcool em gel ou liquido 70º INPM, 
bem como colocar lavatório em seus estabelecimentos;

c)  que seja utilizado apenas 50% (cinquenta) por cento, de sua capacidade de 
atendimento aos clientes, sendo 02(dois) clientes por mesa, bem como, observado o 
distanciamento entre eles;
 d) Em caso de descumprimento, o estabelecimento será multado no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais) e poderá ser suspensa sua autorização de funcionamento; 

Art. 10 -  Fica autorizada a funcionar as igrejas, desde que observadas as seguintes 
recomendações;

a) manter a higienização interna e externa da igreja com limpeza permanente;
b)   na medida do possível que seja disponibilizado para seus Fiéis, álcool em gel ou 
liquido 70º INPM;

c)  que seja utilizado apenas 50% (cinquenta) por cento, da capacidade de 
acolhimento de fiéis, observando o distanciamento entre cada um;

Art. 11 - Ficam suspensas todas as festas culturais e comemorativas em nosso 
município, em virtude da pandemia do COVID-19;

Art. 12 - As determinações deste Decreto poderão ser revistas a qualquer 
tempo, tornando-se mais rígidas ou flexíveis, de acordo com as recomendações do 
Governo do Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde;

Art. 13 - Fica sujeito as penalidades da Lei quem descumprir qualquer das 
medidas acima elencadas, inclusive com aplicação de multas;

Art. 14 - Casos omissos devem ser objeto de deliberação do Prefeito 
Municipal e sua equipe;
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor às 00:00 do dia 04 de junho de 2020, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 
03 de junho de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
  _______________________________________________

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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