
 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 
 

 

DECRETO N° 35 DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS QUE PERMITEM A 
REALIZAÇÃO EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO a classificação pela organização mundial de saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a edição pela união da lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que 
prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública do presente 
surto de covid- 19; 

CONSIDERANDO a portaria nº. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do ministério da 
saúde, que dispõe sobre declaração de emergência em saúde pública de 
importância nacional (espin) em decorrência da infeccção humana pelo novo 
coronavirus, especialmente a obrigação de articulação dos gestores do sus como 
competência do centro de operações de emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO o plano de contigência elaborado pelo estado do maranhão, bem 
como os decretos estaduais 35.661 e 35.662 de combate e prevenção ao covid-19; 
e 

CONSIDERANDO a redução de casos de covid-19 e de internação nesta 
municipalidade. 

 

DECRETA: 

Art. 1º- Ficam estabelecidos os procedimentos preventivos a serem adotados pelo 
Poder Executivo do Município e seus munícipes. 

Art. 2º- Em razão da iminente imunização, via vacina, dos atuais baixos números 
ativos de contaminados pela COVID-19 e as medidas de segurança adotadas e 
preconizadas pelos agentes de saúde, ficam permitidos eventos os de pequeno 
porte: 

§ 1. No que se refere ao limite de ocupação, ou seja, número de pessoas presentes 
no evento, fica determinado o limite máximo 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade total do espaço.  

§ 2. Deverá ser disponibilizado ao público, em todos os acessos e em pontos 
estratégicos dispensação de soluções de álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 
produtos antissépticos que possuam efeito similar, para higienização das mãos. 

§ 3. Deverá ser disponibilizado o maior número possível de acessos ao evento, de 
maneira que evite choque de fluxos contrários e aglomerações. 

§ 4. Deverá ser aplicada a distância mínima entre mesas de 2 metros. 

§ 5. É obrigatório que todos os trabalhadores e clientes façam uso de algum tipo de 
proteção facial, recomendando-se uso de máscara descartável, ou de tecido não 
tecido (TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso individual e observando 
atentamente para a sua correta utilização, troca e/ou higienização. Ressalta-se que 
a utilização de máscara pelos clientes deverá ser exigida pela empresa, ficando esta 
responsável pelo cumprimento deste protocolo. Excetua-se deste item os artistas 
durante as apresentações, atuações e performances, bem como clientes quando 
estiverem se alimentando; 

§ 6. Exigir o acesso dos músicos tanto no ambiente do evento, quanto no palco, 
portando máscaras para uso antes e depois do show, acondicionadas em sacos 
plásticos, evitando, assim, possível contaminação de superfícies. Quando em 
atuação estão desobrigados do uso. 

§ 7. Deverá ser adotado fluxo unidirecional nos pontos de entrada e saída utilizando 
marcações no chão; 
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§ 8. Deverá ser adotada rotina de medição de temperatura corporal de todos os 
clientes, de modo que não seja permitido o acesso ao evento de pessoas que 
apresentem quadro febril. 

§ 9. Ressalta-se que filas que ocorram dentro ou fora do estabelecimento são de 
responsabilidade da empresa, devendo ser evitadas. Caso necessário a empresa 
deverá utilizar marcações no chão. 

§ 10. Afixar cartazes com orientações acerca das medidas sanitárias adotadas, 
sobretudo no que se refere a etiqueta respiratória, necessidade de higienização 
frequente das mãos, uso de máscara, distanciamento mínimo obrigatório, limpeza 
de superfícies e ambientes etc. 

§ 11. Delimitar a distância segura entre o palco e o público, utilizando marcações no 
chão, barreiras físicas e/ou manter seguranças para disciplinar o cumprimento 
desta norma. 

§ 12. Na estrutura do palco os integrantes das bandas e equipes técnicas deverão 
manter distância segura entre si, para tanto deverão ser feitas marcações no chão. 

§ 13. Pessoas dos grupos de maior risco ou as que apresentarem quadro sintomático 
de gripes de qualquer natureza, principalmente os sintomas indicadores de COVID-
19, não devem frequentar o espaço. 

§ 14. Adotar estratégias que visem evitar aglomerações nas entradas e saídas dos 
eventos; 

§ 15. Vetar ações nos camarins ou áreas comuns, como autógrafos e fotos. 

§ 16. Para melhor elucidação, eventos são serestas, shows ao vivo, voz e violão e 
karaokê em clubes, em casas de show, em bares, em vias públicas, em sítios, em 
chácaras e em outras propriedades privadas. 

Art. 3º.  O horário máximo de funcionamento para todos os estabelecimentos 
comerciais deverá seguir o que dispõe a Lei N° 002/2018. 

Art. 4º. Em caso de descumprimento, o estabelecimento terá seu alvará de 
funcionamento cassado e, após análise do caso, será aplicada a multa cabível. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o que foi 
disposto anteriormente em sentido contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, 17 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

 

AILTON MOTA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

 
 

 

LEI Nº 013/2021 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
DE SANÇÃO e PROMULGAÇÃO LEGAL 
Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO o Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado 
do Maranhão, Ailton Mota dos Santos, no uso de suas atribuições legais previstas 
nas Constituições Federal e Estadual e com fulcro no inciso VI, do art. 79 da Lei 
Orgânica do Município, faz saber a todos os cidadãos de Dom Pedro - MA, às 
autoridades constituídas e a todos a quem possa interessar que, nesta data, 
SANCIONA E PROMULGA A LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 que “Dispõe sobre a 
retificação da numeração das leis ordinárias do ano de 2021 do Município de Dom 
Pedro”, para que tenha vigência, eficácia e gere seus legais efeitos.  
 
Dou a Lei Municipal nº 013/2021 por sancionada nesta data. E, para que nenhum 
cidadão possa alegar ignorância da presente lei a partir desta promulgação, faço 
público o presente Edital que será afixado no átrio da sede do Poder Executivo e 
encaminhada para publicação e divulgação no Poder Legislativo Municipal e demais 
locais de costume e de fácil acesso público.  
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como 
nela se contém. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, em 17 de Agosto de 
2021. 
 
 

AILTON MOTA DOS SANTOS 
Prefeito 

 
 

 

 

Lei nº 013/2021 de 17 agosto de 2021. 
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      O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 
 
Art. 1º Retifica-se a numeração das leis municipais promulgadas no ano de 2021, 
em atendimento a Lei Complementar nº 95/1988, artigo 1º, passando a vigorar 
com a seguinte sequência numérica: 
Lei nº 001/2021 que “Que estima a receita e fixa a despesa do município de Dom 
Pedro para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências” numeração 
retificada – Lei nº 01/2021. 
Lei nº 002/2021 que “Dispõe sobre a alteração da redação do art. 4° e art. 15° da 
lei n° 001/2019 e dá outras providências” numeração retificada – Lei nº 02/2021. 
Lei nº 001/2021 que “Adota o diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Maranhão, instituído e administrado pela Federação dos Municípios do Estado do 
Maranhão – FAMEM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e 
administrativos do Município de Dom Pedro – MA” numeração retificada – Lei nº 
03/2021. 
Lei nº 02/2021 que “Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do 
Município de Dom Pedro – MA e dá outras providências” numeração retificada – 
Lei nº 04/2021. 
Lei nº 03/2021 que “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS 
FUNDEB de Dom Pedro – MA, em conformidade com o art. 212 – A, da 
Constituição Federal, regulamentado na forma da lei Federal n° 14.113 de 25 de 
dezembro de 2020 e dá outras providências ” numeração retificada – Lei nº 
05/2021. 
Lei nº 006/2021 que “Dispõe sobre a alteração das alíneas “e” e “i” do art. 21, I, da 
Lei Municipal que dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal de 
Assistência Social e dá outras providências” numeração retificada – Lei nº 
06/2021. 
Lei nº 007/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Dom 
Pedro - MA e dá outras providências” numeração retificada – Lei nº 07/2021. 
Lei nº 008/2021 que “Estabelece condições gerais para elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências” numeração retificada – Lei nº 08/2021. 
Lei nº 009/2021 que “Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no 
âmbito da Câmara Municipal de Dom Pedro – MA e dá outras providências” 
numeração retificada – Lei nº 09/2021. 
Lei nº 010/2021 que “Estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como 
atividade essencial em período de pandemia no Município de Dom Pedro - MA 
numeração retificada – Lei nº 010/2021. 
Lei nº 011/2021 que “Institui Sistema de Transparência e rastreamento das doses 
de vacinas de combate ao coronavirus, recebidas pelo Município de Dom Pedro – 
MA, e identificação da População vacinada, como forma de controle das doses 
utilizadas” numeração retificada – Lei nº 011/2021. 
Lei nº 012/2021 que “Dispõe sobre o Poder Executivo Municipal disponibilizar 
Transporte Coletivo às comunidades religiosas no Município de Dom Pedro – MA, 
bem como ao setor cultural, esportivo e de lazer e dá outras providências” 
numeração retificada – Lei nº 012/2021. 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro-MA, 17 de agosto de 2021. 
 

AILTON MOTA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PORTARIA N0 95/2021 - GAB/PREFEITO 

 

Dispõe sobre Designação de Equipe de Apoio da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Dom Pedro. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, no uso de suas atribuições legais, 

estabelecidas no art. 79, inciso III da Lei Orgânica Municipal de Dom Pedro - 

MA, pela presente, 

DETERMINA: 

Art. 1º Designar a Equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de 

Licitação, na modalidade Pregão, desta Unidade Federada, conforme 

descrição infra: 

          I - Equipe de Apoio: 

a) Ademar Aguiar Ribeiro Filho; 

b) Maria Sheila Silva Amorim. 

 

          Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Cumpra-se e publique. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, em 17 de Agosto de 
2021. 

 
AILTON MOTA DOS SANTOS 

Prefeito 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 22.08.0211.001/2021 
 
CONTRATO N° 22.08.0211.001/2021; CONTRATANTE: Município de Dom 
Pedro/MA - Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ/MF sob o nº 
18.124.934/0001-09; CONTRATADO: Senhor Carlos Danilo Silva Rodrigues, CPF: 
032.985.083-06; VALOR DO CONTRATO: R$ 2.416,35(dois mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e trinta e cinco centavos); OBJETO: Ministração de Palestra na 
Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Dom Pedro/MA no 
dia 20 de agosto de 2021; VIGÊNCIA: 2 (dois) meses; DATA DA ASSINATURA: 17 
de agosto de 2021. 
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