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DECRETO N° 25, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020.

ESTABELECE MEDIDAS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES NO 
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - MA 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 as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Maranhão no 
Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria da Casa Civil do Governo do Estado nº 34, de 28 de 
maio de 2020 e a Portaria da Casa Civil nº 038, de 10 de junho de 2020, que dispõem 
sobre medidas para retomada das atividades no âmbito do Estado do Maranhão.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada no Município de Buriti Bravo - MA, a partir de 01 de setembro 
de 2020, a retomada das atividades, contanto que os estabelecimentos cumpram as 
seguintes regras gerais:
I - uso de máscara por todos os funcionários, colaboradores e clientes;
II - disponibilizar álcool em gel 70 % (setenta por cento), de forma gratuita e em local de 
fácil visualização, principalmente na entrada e saída dos estabelecimentos, em todos os 
caixas, balcões e próximo aos locais em que haja manuseio de produtos/objetos pelos 
clientes, funcionários ou colaboradores;
III - observar rigorosamente os protocolos correspondentes ao setor e a sua atividade;
IV - maximizar a ventilação natural do local;
V - adotar medidas visando a proteção de idosos, gestantes e pessoas portadoras de 
doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão;
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VI - impedir aglomerações e viabilizar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre 
as pessoas, principalmente nos bares, restaurantes e lanchonetes, em área aberta ou 

fechada;
VII - higienizar constantemente as superfícies de toque e acessórios disponibilizados 
aos clientes/funcionários/colaboradores, tais como máquinas de cartão de crédito, 
cestas, carrinhos, barras, secadores de cabelo, pentes/escovas, etc. com a utilização de 
produtos apropriados para a eliminação do Covid - 19;
VIII - fixar informativo, em local visível, indicando o número de pessoas que podem 
estar simultaneamente no estabelecimento, incluindo funcionários e público em geral;
IX - em caso de filas externas ou internas, o estabelecimento deve organizar de forma a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas;
X - limitação de permanência de pessoas na proporção de 50 % (cinquenta por cento) da 
capacidade máxima do estabelecimento.

Art. 2º - A Administração Pública fiscalizará o cumprimento das regras estabelecidas 
neste Decreto, e o descumprimento poderá ensejar aplicação de multa no valor de R$ 
800,00 (oitocentos reais), em persistindo o descumprimento o valor será dobrado, 
podendo ainda ser cassado a permissão de funcionamento.

Art. 3º - Permanecem vigentes as regras específicas relativas ao funcionamento dos 
estabelecimentos educacionais.

Art. 4º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a necessidade.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de setembro de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, ao 
primeiro dia do mês de setembro de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

                             

 

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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