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DECRETO Nº 24, DE 31 DE MAIO DE 2021. 
 
 

 

Dispõe sobre a regulamentação do horário de 

funcionamento do comércio e órgãos públicos 

do Município de Dom Pedro - MA, em razão da 

prevenção e combate a Covid-19 entres os dias 

31 de maio e 07 de Junho de 2021 e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e: 

 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos; 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 

2020, o Ministério da Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, 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 por meio do Decreto n° 35.672, de 19 de março de 

2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, 

em especial, em razão dos casos de contaminação pela COVID-19 

(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido 

pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo n° 498, de 24 de 

março de 2020, e reiterado pelo Decreto n° 35.742, de 17 de abril de 2020, 

pelo Decreto n° 35.83 1, de 20 de maio de 2020, pelo Decreto n° 36.203, de 

30 de setembro de 2020, e pelo Decreto n° 36.264, de 14 de outubro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes 

em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 

potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por 

COVID- 19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil da população atingida, 

visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção; 

 

DECRETO: Páginas........................................................1/4 
AVISO DE RATIFICAÇÃO: Página................................4/5 

EXTRATO DE CONTRATO: Página................................5/5 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

CONSIDERANDO os últimos boletins informativos expedidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde que atestam um aumento preocupante na escala de 

ativos da Covid-19 no Município; 

 

 
DECRETA 
 

CAPÍTULO I 
 

DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, REUNIÕES, FEIRAS, ATIVIDADES E 

SERVIÇOS COMERCIAIS 

 

Art. 1º Em virtude do elevado número de casos de contaminação pela COVID-

19, fica determinada a suspensão de autorização para realização de reuniões 

e eventos em geral, a exemplo de festas, shows, jantares festivos, 

confraternizações, aniversários, casamentos, eventos científicos, eventos 

esportivos de qualquer natureza, lançamentos de produtos e  de serviços, 

feiras livres.. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais em geral, observarão os referidos 

horários de funcionamento: 

 

I – Das 07:00 às 21:00 horas, de segunda a sexta;  

 

II – Das 06:00 às 12 horas, aos sábados; 

 

III – Domingo deverão permanecer fechados. 

 

 

§ 1º Ficam ressalvadas dos horários estabelecidos neste artigo as seguintes 

atividades: 

I – Clínicas e hospitais; 

II – Farmácias; 

III – Açougues; 

IV – Supermercados; 

V - Postos de combustíveis, exceto lojas de conveniência; 

VI - Serviços funerários; 

VII - Padarias. 

VIII – Restaurantes situados nas rodovias; 

 

§ 2º As pizzarias, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e 

similares localizados no  território do Município poderão funcionar até às 

00:00h, somente em sistema de delivery e retirada no balcão, vedado o 

atendimento no local,  

§ 3° Restaurantes situados na rodovias deste município poderão funcionar 

normamelnte, atendendendo a todo o protocolo de biosegurança, sendo 

vedada a comercialização de bebida alcoolica para consumo no local. 

§4º  Os bares e similares poderão funcionar de segunda a sexta-feira somente 

em sistema de delivery e retirada no balcão, vedado o atendimento no local. 

Nos finais de semanas os bares e similares deverão ser completamente 

fechados vedada a venda de bebida alcoolica inclusive pelo sistema delivery 

e retirada no balcão.  

 

§ 5º Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão cumprir as 

regras de distanciamento, de lotação e de proteção de clientes, pacientes 

e/ou colaboradores, conforme estabelecido no Decreto Estadual 36.531 de 

03 de março de 2021 e pela Vigilância Sanitária Municipal. 

 

Art. 3º O funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e 

congêneres localizados no território do Município de Dom Pedro- MA exige 

a observância das seguintes regras: 

 

I - O estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a 

lotação não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade física; 
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II - O estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa, por família, 

ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados casos de pessoas que 

precisem de auxílio; 

 

III - os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se 

estiverem usando máscaras e se  higienizarem as mãos com água e sabão ou 

álcool em gel. 

 

Parágrafo único. Para garantir que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta 

por cento) de sua habitual capacidade física, o estabelecimento deverá 

reduzir o número de carrinhos e cestas de compras à disposição dos 

consumidores. 

 

Art. 4º As autoridades eclesiásticas devem zelar para que nos cultos, missas, 

cerimônias e demais atividades religiosas de caráter coletivo seja observado 

o nível de ocupação máxima de até 30% (trinta por cento) da capacidade do 

templo ou congênere. 

 

Art. 5º Fica vedado o funcionamento das academias e estabelecimentos 

congêneres, localizadas no município de Dom Pedro- MA, até o final da 

vigência deste Decreto. 

 

Parágrafo único. Os serviços de salões de beleza, devem funcionar de 

segunda a sábado nos horários descrito neste decreto, com lotação de no 

máximo 50% de sua capacidade e seguidas as medidas de segurança deste 

decreto. 

 

Art. 6º Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão cumprir 

as regras de distanciamento, lotação, uso de máscaras e proteção de clientes, 

pacientes e/ou colaboradores, conforme estabelecido pela vigilância 

sanitária municipal. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

Art. 7º As atividades desenvolvidas nos órgãos públicos serão realizadas em 

expediente interno, sem atendimento ao público, no período de 31 de maio 

a 07 de junho de 2021. 

 

Art.8º Os serviços de limpeza pública e obras públicas do Município, 

continuam a desenvolver suas atividades externas normalmente, por meio 

de seus servidores, todavia, faz-se necessário a observância das regras 

estabelecidas pela vigilância sanitária, bem como, o uso obrigatório de 

máscaras. 

 

Art. 9º No período de 31 de maio a 07 de junho de 2021, ficam suspensos os 

prazos processuais em geral com tramitação no âmbito do Poder Executivo 

Local. 

 

Parágrafo único. A suspensão que trata o caput não alcança os prazos no 

âmbito da Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei 8.666/93 e 

Lei 10.520/2002. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
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Art. 10º A Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA adotará todas as medidas 

administrativas e judiciais necessárias para impedir aglomerações no período 

de vigência deste Decreto. 

 
Art. 11º Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste 

Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das infrações 

administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI 

do art. 10 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do 

ilícito previsto no art. 268 do Código Penal. 

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o 

descumprimento das regras     dispostas neste Decreto enseja a aplicação das 

sanções administrativas abaixo especificadas, previstas na Lei Federal n° 

6.437, de 20 de agosto de 1977: 

I - Advertência; 

II - Multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 

III - Interdição parcial ou total do estabelecimento. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Art. 12. As regras deste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, 

considerando o monitoramento da evolução da Covid-19. 

 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO 
MARANHÃO, EM 31 DE MAIO DE 2021. 
 
 

 
 
 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito Municipal. 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA 

AVISO DE RATIFICAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.0510.004/2021 

 

O Sr. Francisco Guthyerres Lemos Sampaio, Secretário Municipal de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela 

Portaria nº. 06/2021 e Decreto nº. 001/2021: 

CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal, 
o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal e a manifestação exarada pela 
Comissão Permanente de Licitação que presidiu os trabalhos da elaboração do 
presente processo licitatório na modalidade dispensa de licitação. 

 
CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no art. 24, inciso 

X, da Lei Federal n° 8.666/93, 21/06/1993. 
 
DECIDE: Reconhecer e RATIFICAR o presente Processo Administrativo 

nº. 2021.0510.004/2021 de dispensa de licitação nº. 017/2021 com vistas à 
contratação de pessoa física o Sr. Dilhermando Monteiro Lemos, CPF nº. 
068.254.803-08 e RG nº 0001172022990 - SESP/MA, residente e domiciliado na 
Rua Jorge Fernandes s/nº, Bairro: Centro, no município Dom Pedro/MA, CEP: 
65.765-000, com o valor global de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a 
ser pago em 05 (cinco) parcelas mensais de R$ 1.300,00 por mês (mil e 
trezentos reais mensais), destinado a locação de imóvel para o funcionamento 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA, 
localizado na Rua Jorge Fernandes nº 48, Ceasa, no Município de Dom 
Pedro/MA. 

 
A presente RATIFICAÇÃO será publicada nesta data, no Quadro de 

Avisos da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA e demais órgãos oficiais de 
publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o artigo 
26 da Lei Federal n°. 8.666/93 e Lei Orgânica do Município, de modo a tornar 
público o resultado do certame licitatório, como também, para que produza 
seus legais e jurídicos efeitos. 

 
Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se. 
 

Dom Pedro/MA, 27 de maio de 2021 
 
 

Francisco Guthyerres Lemos Sampaio  

Secretário Municipal de Educação 
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PUBLICADO, na Prefeitura Municipal na data supra, mediante afixação 
no lugar público de costume em consonância com a Lei Orgânica Municipal. 

 
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA 

 
Espécie: Extrato de Contrato nº. 21.17.0204.001/2021, PARTES: Secretaria 
Municipal de Educação de Dom Pedro/MA, CNPJ nº. 06.074.712/0001-31 e o 
Sr. Dilhermando Monteiro Lemos, pessoa física inscrita no CPF n°. 068.254.803-
08. OBJETO: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria 
Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA, localizado na Rua 
Jorge Fernandes n/s bairro Ceasa, no município de Dom Pedro/MA. Processo 
Administrativo nº. 2021.0510.004/2021 da Contratação Direta por dispensa de 
licitação nº. 017/2021. Valor Global: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), 
sendo o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Vigência do 
contrato: 05 (cinco) meses; Dotação Orçamentária: 02.09.00 – 
12.361.0021.2020.0000; 3.3.90.39.00. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso X, 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993. Prazo de Execução: 05 (cinco) meses. 
Signatários: Pela contrata o Sr. Sebastião Santos Monteiro e pelo Contratante 
o Sr. Francisco Guthyerres Lemos Sampaio, Secretaria Municipal de Educação. 
Dom Pedro/MA, 31 de maio de 2021. 
 

PUBLICADO, na Prefeitura Municipal na data supra, mediante afixação no 
lugar público de costume em consonância com a Lei Orgânica Municipal. 
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