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DECRETO N° 17/2020, DE 08 DE JUNHO DE 2020.

Altera o Decreto nº 15/2020 de 
03 de junho de 2020 que 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  r e g r a s  d e 
funcionamento das atividades 
econômicas não essenciais 
destinadas à contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

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 finalmente a necessidade de rever medidas de enfrentamento à 
Covid - 19 como forma de evitar a transmissão comunitária,
 

DECRETA

Art. 1º - O Decreto Nº 15/2020, de 03 de junho de 2020 passa a vigorar com as 
seguintes alterações.

DECRETO

Planejamento

Secretário

 

I - o Art. 9º passa a ter a seguinte redação: Fica mantida a proibição de funcionamento 
de bares e atividades similares, até 30 de junho de 2020, permanecendo a entrega a 
domicílio (delivery).
II - o Art. 10 passa a ter a seguinte redação: Permanecem suspensos os eventos 
esportivos, todas as festas culturais e comemorativas, bem como eventos de 
qualquer natureza com previsão de aglomeração de pessoas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 00:00h do dia 08 de junho de 
2020, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 
08 dias do mês de junho de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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