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PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 036 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

 
Abre crédito extraordinário no orçamento do exercício financeiro
de 2021 para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a
serem  adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública
relacionada ao coronavírus (Covid-19) e dá providências.
 
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  VITÓRIA  DO  MEARIM,
ESTADO DO MARANHÃO,  no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no inciso VIII do art. 81 da Lei Orgânica Municipal e em
conformidade com a Lei Orçamentária vigente, de acordo com a
legislação pertinente e em especial:
 
CONSIDERANDO  os  parágrafos  2º  e  3º  do  artigo  167  da
Constituição  da  República  que  tratam da  abertura  de  créditos
extraordinários;
 
CONSIDERANDO o inciso II do artigo 41 e artigos 44 e 45 da Lei
nº  4.320/1964  que  dispõem  sobre  a  abertura  de  créditos
extraordinários;
 
CONSIDERANDO  a  declaração  da  Organização  Mundial  de
Saúde – OMS de situação de pandemia internacional decorrente
dos  agravos  da  doença  viral  respiratória  infecciosa  grave,
denominada “Covid-19”;
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente da pandemia “Covid-19”; o
Decreto nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou estado de
calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”; os
Decretos do Governo do Estado do Maranhão declarando estado
de calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia

“Covid-19”  e  a  permanência  da declaração de emergência  em
Saúde Pública no Município de Vitória do Mearim, em razão da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19;
 
CONSIDERANDO  a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de
2020 (Lei Aldir  Blanc),  e Decreto Federal  nº 10.464, de 17 de
agosto de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas
ao  setor  cultural  a  serem  adotadas  durante  o  estado  de
calamidade pública relacionada ao coronavírus (Covid-19);
 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de
2020 (Lei Aldir Blanc), ao ser regulamentada pelo Decreto Federal
nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, dispõe em seu art. 12 que os
recursos  não  destinados  ou  que  não  tenham  sido  objeto  de
programação  publicada  no  prazo  de  sessenta  dias  após  a
descentralização  aos  Municípios  serão  objeto  de  reversão  ao
fundo estadual de cultura do Estado onde o Município se localiza
ou, na falta deste, ao órgão ou à entidade estadual responsável
pela gestão desses recursos; e
 
CONSIDERANDO  que o presente recurso não se enquadra no
deposito do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020,
em seu art. 12, por trata de saldo remanescentes do exercício de
2020 constante na conta específica, que não foi implementado no
decorrer da gestão anterior,
 
 

DECRETA
 

Art. 1º. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente, no valor
de R$ 212.564,48 (duzentos e doze mil, quinhentos e sessenta e
quatro  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),  nas  seguintes
classificações orçamentárias:
 

Especificações Valor
09  –  SECRETARIA  MUN.  DE  CULTURA,  TURISMO,
ESPORTE E LAZER
0901- SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESP E LAZER
Função: 13 – Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0130 – Cultura e Desenvolvimento
Ação: – Realização de Ações Emergenciais do Setor Cultural
– Lei Aldir Blanc
Natureza  da  Despesa:  33 .90 .31
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas
e Desportivas e Outras

 
212.564,48

Fonte  de  Recursos:  Transferência  de  Recursos  para
aplicação em Ações Emergenciais ao Setor Cultural (Lei Aldir
Blanc)
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TOTAL DE CRÉDITOS 212.564,48

 
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura dos créditos de que
trata o art. 1º deste
Decreto  serão  os  decorrentes  da  anulação parcial  da  dotação
orçamentária, de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº
4.320/1964.
    

Especificações Valor
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO
0401 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO
Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa:  0040  –  Gestão  Manut.  Serviços  ao  Muni.  e
Modernização Administrativa
Ação:  2.013  –  Gestão  e  Manutenção  da  Sec.  Mun.  de
Administração e Planejamento
Natureza da Despesa:  33.90.04 Contratação
por Tempo Determinado

212.564,48

Fonte de Recursos: Recursos Ordinário
TOTAL DA ANULAÇÃO 212.564,48

 
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA/MA, EM 01
DE SETEMBRO DE 2021.
 

 RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA
Prefeito Municipal

 

 
DECRETOS

DECRETO Nº 038 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

 Dispõe sobre medidas de prevenção em razão da pandemia de
COVID -19 no Município de Vitória do Mearim, e dá outras
providências.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 81 da Lei Orgânica
do Município e,
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 36.5829 de 12 de março
de 2021;
 
CONSIDERANDO  que  compete  aos  Municípios  legislar  sobre
assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, inciso I, da
Constituição Federal;
 
CONSIDERANDO  o  que  dispõe  sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência da saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID - 19) responsável
pelo surto de 2019, a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDO  a  situação  agravada  pela  segunda  onde
epidemiológica  desencadeada  mundialmente,  a  declaração  de

situação de PANDEMIA pela Organização Mundial  de Saúde -
OMS em 11 de março de 2020;
 
CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para
evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO que o objetivo deste governo municipal é evitar
que essa crise de contaminação vitimize o nosso povo,
DECRETA:
 
Art.  1°  Ficam estipuladas  novas  medidas  adotadas no  âmbito
Municipal de Vitória do Mearim-MA, no período de 01 a 15 de
setembro  de  2021,  sem  prejuízo  da  aplicação  dos  demais
decretos naquilo que não se opuser a este.
 
 
Art. 2°. Ficam os bares e restaurantes liberados para exercerem
suas  atividades  utilizando  os  referidos  ambientes  em  50%
(cinquenta por cento) da sua capacidade total, sendo permitido o
uso de carro de som, paredão, apresentações musicais e afins
podendo funcionar das 07 da manhã até às 00:00hs (zero horas)
de segunda a quinta, dias de sexta e sábado das 07 às 02 da
manhã, domingo das 07 às 00:00h.
 
§1º Após o referido horário limite estipulado no presente artigo,
fica liberado a venda ou consumo tão somente no formato delivery
ou drive thru.
 
Art.  3º  -  Os  templos  religiosos  e  as  autoridades  eclesiásticas
devem zelar para que nos cultos, missas, cerimônias e demais
atividades religiosas de caráter coletivo, sejam observado o nível
de  ocupação  máxima  de  até  50%  (cinquenta  por  cento)  da
capacidade do templo ou estabelecimento utilizado, devendo ser
observados  o  distanciamento  social  de  2m²  entre  pessoas,  o
permanente uso de máscaras e aplicação de álcool gel em todos
os participantes.
 
Art. 4º - As academias de ginastica deste Município funcionarão
com capacidade reduzida a 50% (cinquenta por cento), de sua
ocupação, não sendo permitidas atividades em grupos, devendo
observar rigorosamente a utilização de máscaras, álcool em gel,
limpeza  dos  equipamentos,  nos  intervalos  entre  uma  e  outra
utilização, sem prejuízo da limpeza geral pelo menos três vezes ao
dia.
 
Art.  5º.  Feiras  livres  municipais  são  liberadas  para  todos  os
feirantes,  devendo  obrigatoriamente  todos  fazerem  uso  de
máscara  e  respeitando  o  distanciamento  social  de  2m²  entre
pessoas.
 
Art. 6º O cais da cidade fica liberado.
 
§1º Os carros de som, paredão e outros que possam derivar de
sonorização  ficam liberados  somente  mediante  autorização  da
vigi lância  sanitária,  mantido  em  qualquer  hipótese  o
distanciamento  de  2  metros  entre  pessoas.
 
Art. 7º. Os estabelecimentos comerciais e as farmácias ficam com
sua  capacidade  limitada  a  50%  (cinquenta  por  cento),  sendo
obrigatório o uso de máscara e álcool em gel na entrada de toda
localidade, sob pena de notificação e em caso de reincidência,
interdição e aplicação de multa.
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Art.  8º.  Descumprimento  injustificado  das  regras  previstas  no
presente  Decreto  impl icará  no  fechamento  tota l  do
estabelecimento, pelo período de vigência do presente decreto,
sem  prejuízo  de  eventuais  punições  no  âmbito  penal,  a
reincidência  acarretará  a  suspensão  de  alvará,  apreensão  de
caixa amplificada, carro de som, paredões e similares, em uso em
desacordo  com as  presentes  regras  sanitárias,  assim como a
aplicação de multa inicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e de
R$ 2.000,00  (dois  mil)  a  R$ 10.000,00  (dez  mil)  em caso de
reincidência.
 
Art. 9º. Fica liberada a realização de festa, obedecido a ocupação
do espaço  em no  máximo 50  (cinquenta  porcento),  o  mesmo
valendo  para  casamentos,  bodas,  noivados,  aniversários,
batizados e formaturas., desde que seja mantido o distanciamento
de dois metros entre pessoas, com a utilização de máscaras álcool
em  gel,  com  previa  comunicação  e  autorização  da  Vigilância
Sanitária deste Município.
 
Art. 10. Continuam em vigor os Decretos anteriores relacionados
ao combate à pandemia de Covid-19 no Município de Vitória do
Mearim-MA, revogando-se apenas as disposições que contrariem
o presente Decreto.
 
Art. 11º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA/MA, EM 01
DE SETEMBRO DE 2021.
 

 RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA
Prefeito Municipal
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