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DECRETO N° 020, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

“Dispõe sobre a prorrogação e alteração do Decreto
Municipal nº 015/2021 e dá outras providências.”

O EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO, que nos termos do Artigos 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 declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona
vírus 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 restritivas aos riscos;

CONSIDERANDO, que por meio do Decreto n°
35.672/2020, foi  declarado estado de calamidade pública
em todo o território do Estado do Maranhão, em razão dos
casos de contaminação pela COVID-19, o que foi
homologado e reconhecido pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão por meio do Decreto Legislativo n°
498/2020 e reiterado pelo Decreto n° 35.742/2020;

CONSIDERANDO, o atual momento da pandemia, com
indicadores crescentes de forma exponencial em todo o

País, inclusive com casos comprovados da Nova Variante da
COVID-19, com potencial possivelmente mais elevado de
contágio e transmissibilidade;

CONSIDERANDO, as orientações oriundas da FAMEM por
meio da Recomendação n° 004/2021/FAMEM/COVID-19,
diante do agravamento da pandemia e do colapso na rede
de atendimento público e privado;

CONSIDERANDO, que os casos estão em uma crescente
no Município de São Benedito do Rio Preto - MA e nas
cidades vizinhas, e ser objetivo da Prefeitura Municipal que
a crise sanitária seja superada o mais rápido possível.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam prorrogadas todas as medidas de proteção e
combate ao COVID-19 previstas no Decreto Municipal nº
015/2021, devendo o presente Decreto vigorar até o dia
15 de julho de 2021, sendo alterado somente nos seguintes
pontos:

Art. 2º O art. 2º do Decreto Municipal nº 015/2021 passará a
vigorar com as seguintes alterações:

I - Em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que
privados, cujo funcionamento seja autorizado na forma
deste Decreto, é obrigatório o uso de máscaras de proteção,
descartáveis, caseiras, ou reutilizáveis, conforme
determinado pela ANVISA;

II - Deve ser observado o distanciamento social, limitando-
se, ao estritamente necessário, a circulação de pessoas,
estando terminantemente proibidas aglomerações de
qualquer natureza;

III - Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, fica
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SUSPENSA, em todo o território municipal inclusive na
região balneária desta municipalidade, a autorização para a
realização de qualquer tipo de evento públicos ou privados,
sejam eles festivos, sociais, religiosos, jantares, shows,
serestas, confraternizações, campeonatos esportivos e
afins.

IV - Fica autorizado as atividades em estabelecimentos
como depósitos de bebidas e bares com limite de 50% da
sua capacidade máxima.

1º - Podendo funcionar nos seguintes horários: de
segunda-feira a sábado, das 08:00 h às 22:00 h,
aos domingos de 08:00 h às 21:00 h.

2º - Sendo permitido o limite máximo de até 04
(quatro) pessoas por mesa, respeitando o
distanciamento destas de no mínimo 1,5 (um e meio)
metro, devendo mesas e cadeiras serem
higienizadas a cada troca por cliente e o uso
somente de copos descartáveis.

V - Os restaurantes, lanchonetes, pizzarias,
conveniências e churrascarias funcionarão com limite
de 50% da sua capacidade máxima, sendo permitida a
permanência de 04 (quatro) pessoas por mesa, respeitando
o distanciamento destas, com a disponibilização de álcool
em gel e o uso de máscaras em seu interior, estando com o
horário de funcionamento de 5 h às 22 h.

VI - Os estabelecimentos comerciais, incluindo bancos,
lotéricas e congêneres poderão funcionar em horário
normal, porém com apenas 50% de sua capacidade de
permanência e acesso, ainda com organização de filas,
controle de entrada, respeitando o distanciamento mínimo
de 1,5 (um e meio) metro para cada pessoa na fila de
espera, disponibilização de álcool em gel para clientes e
funcionários, sendo obrigatório o uso de máscara.

Parágrafo único. Os carrinhos de super mercado
deverão ser higienizados, a cada troca por cliente.

VII - As igrejas e templos religiosos poderão abrir para a
celebração de missas e cultos, desde que atendam às
exigências sanitárias e que operem em 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade, com alternância de um
assento no mínimo de espaço entre os mesmos, devendo
cumprir integralmente os protocolos de medidas sanitárias,
com uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel.

VIII - As academias de ginástica poderão funcionar com a
capacidade de pessoal reduzida, no percentual de 50%
(cinquenta por cento), observado o limite de
funcionamento das 06h da manhã até às 21h;

IX - A comercialização nas feiras livres fica restrita aos
feirantes locais, sendo proibida a venda de produtos por
feirantes de outros municípios. Assim como, fica proibida a
venda de produtos e circulação de vendedores/camelôs
e cobradores de outros municípios no território de São
Benedito do Rio Preto.

1º Fica permitida a entrada de caminhões e/ou
similares exclusivamente para o abastecimento das
feiras, sacolões, hortifrutis, comércios de gêneros
alimentícios e comércio geral.

2º O distanciamento entre barracas, quiosque e
afins, deverá ser de, no mínimo, 03 (três) metros.

X - Hotéis, pousadas e salões de beleza poderão atender
dentro do limite percentual de 50% (cinquenta por cento)
da sua capacidade máxima.

XI - As aulas da rede municipal de ensino continuaram a
seguir o calendário da SEMED, no sistema multimodal;

XIII - Ficam liberadas as práticas de esporte coletivos, sem
a presença de torcida e sem a realização de campeonatos,
amistosos ou similares.

Parágrafo único. Após os jogos fica estritamente proibido a
aglomeração dos jogadores no mesmo local, devendo
dispersarem.

XIV - O atendimento presencial junto aos Órgãos Públicos
Municipais ocorrerá com a limitação de 50% (cinquenta por
cento) da capacidade, sendo obrigatório o uso de
máscara.

Art. 3°. Elevar o Poder de Polícia da Guarda Municipal e
das equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, para a
fiscalização das medidas citadas nos artigos anteriores,
podendo adotar as seguintes medidas coercitivas, caso
ocorra o descumprimento:

I - Advertência;

II - Sanção Administrativa com aplicação de multa, no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), considerando a gravidade da infração e a capacidade
econômica do infrator, nos termos do que é definido pelo
Art. 2°, §§1° a 3° da Lei Federal n° 6.437 de 20 de agosto
de 1977;

III - Fechamento do estabelecimento comercial de forma
temporária até a sua adequação as medidas anteriormente
estabelecidas;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3811825b373899c6717d5dc79c638c9448648791

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA :: Diário Oficial - Edição 067 :: Quarta, 30 de Junho de 2021 :: Página 3 de 6

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

30
/0

6/
20

21
 1

7:
09

:3
2

P
ág

in
a 

3 
de

 6

IV - Interdição parcial ou total do estabelecimento;

1° As sanções administrativas previstas no parágrafo
anterior serão aplicadas pelo Secretário de Saúde
desta Municipalidade, ou por quem este delegar a
competência, na forma do Art. 14 da Lei Federal n°
6.437 de 20 de agosto de 1977.

Art. 4° Fica a Policia Militar, a Guarda Civil Municipal   e as
vigilâncias sanitárias e epidemiológica responsáveis pela
fiscalização das medidas citadas nos artigos anteriores.

Art. 5°. As regras dispostas neste Decreto, poderão ser
revistas a qualquer tempo pelo Comitê Municipal de
prevenção e combate a Covid-19, tornando-se mais rígidas
ou flexíveis a depender das recomendações do Governo do
Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde.

Art. 6°. Este Decreto entre vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO, ESTADO DO MARANHÃO - MA, 30 DE JUNHO
DE 2021.

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 824/2021 - G.P, de 21 DE JUNHO DE
2021.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro do ano 2022, e dá outras
providências.

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO MARANHÃO,
Sr. WALLAS GONÇALVES ROCHA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

                                DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento
municipal de 2022, compreendendo:

1. As orientações sobre elaboração e execução;

2. As prioridades e metas operacionais;

As alterações na legislação tributária municipal;

1. As disposições relativas à despesa com pessoal;

2. Outras determinações de gestão

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 2°. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá
os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades
da administração direta e indireta, observando-se os
seguintes objetivos:

1. Promover o desenvolvimento econômico do
Município;

2. Reestruturar os serviços administrativos;

Buscar maior eficiência arrecadatória;

1. Prestar assistência à criança e ao adolescente;

2. Melhorar a infraestrutura

3. Oferecer assistência médica, odontológica e
ambulatorial à população carente.

Art. 3°. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado
conforme as diretrizes fixadas nesta Lei e as cabíveis
normas da Constituição, da Lei Federal n° 4.320, de 1964 e
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 1°. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

  I - O orçamento fiscal;
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II - O orçamento da seguridade social.

 2°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social
discriminarão a receita em anexo próprio, conforme
o Anexo I, da Portaria Interministerial n° 163, de
2001.

 3°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social
discriminarão o gasto no mínimo até o elemento de
despesa, a modo do artigo 15 da Lei Federal n°
4.320, de 1964.

 4°. Caso o projeto de lei orçamentária seja
elaborado por sistema de processamento de dados,
deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos
vereadores e técnicos da Câmara Municipal, para as
pertinentes funções legislativas.

Seção II

Das Diretrizes Específicas

Art. 4°. A proposta orçamentária para o exercício financeiro
de 2022, obedecerá às seguintes disposições:

- Cada programa identificará as ações necessárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de
atividades, projetos e operações especiais, nisso
especificados valores e metas físicas;

- Desde que tenham o mesmo objetivo operacional,
as Atividades apresentarão igual código,
independentemente da unidade orçamentária a que
se vinculem;

- A alocação dos recursos será efetuada de modo a
possibilitar o controle de custos e a avaliação dos
resultados programáticos;

- Novos projetos contarão com dotação apenas se
supridos os que se encontram em andamento, e
somente se atendidas as despesas de conservação
do patrimônio público;

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei
orçamentária anual poderão conter previsão de execução
por etapas, devidamente definidas nos respectivos
cronogramas físico-financeiros.

Art. 5°. As unidades orçamentárias da Administração direta
e as entidades da Administração indireta encaminharão ao
Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura
Municipal de São Benedito do Rio Preto suas propostas

parciais até 30 de junho de 2021.

Art. 6° - A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua
proposta orçamentária até 29 de julho de 2021.

Art. 7° - A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de
contingência equivalente a 1% da receita corrente líquida,
conforme o Anexo de Riscos Fiscais que acompanha a
presente lei.

Parágrafo único. Assegurar na LDO e LOA (anualmente) o
teor de Emenda constante no Art. 13A da Lei nº 766/2017,
com as atualizações financeiras devidas. (NR)

Art. 8° - Até o limite de 50% da despesa inicialmente fixada,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições,
remanejamentos e transferências entre órgãos
orçamentários e categorias de programação.

Art. 9º - Nos moldes do art. 165, § 8° da Constituição e do
art. 7°, I, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá
conceder, no máximo, até 50% para abertura de créditos
adicionais suplementares.

Seção III

Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após publicação da lei orçamentária
anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma mensal de desembolso.

 1° As receitas serão propostas em metas
bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se
apresentarão sob metas mensais.

 2° A programação financeira e o cronograma de
desembolso poderão ser modificados segundo o
comportamento da execução orçamentária

Art. 11. Caso haja frustração da receita prevista e dos
resultados fiscais esperados, será determinada a limitação
de empenho e da movimentação financeira.

 1° A restrição do caput será proporcional à
participação dos Poderes no total das dotações
orçamentárias e dos créditos adicionais.

 2° Excluem-se da limitação as despesas alusivas às
obrigações constitucionais e legais do Município,
bem como as contrapartidas requeridas em

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3811825b373899c6717d5dc79c638c9448648791

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA :: Diário Oficial - Edição 067 :: Quarta, 30 de Junho de 2021 :: Página 5 de 6

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

30
/0

6/
20

21
 1

7:
09

:3
2

P
ág

in
a 

5 
de

 6

convênios com a União e o Estado.

 3° A limitação de empenho e da movimentação
financeira será ordenada pelos Chefes do Poder
Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente,
por Ato da Mesa e Decreto.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, estabelecerá
até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, seu
cronograma de desembolso mensal.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo
contemplará as despesas correntes e as de capital.

Art. 13. Para isentar os procedimentos requeridos na
criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental, considera-se irrelevante a despesa que não
ultrapasse os limites do art. 24, I e II, da Lei Federal n°
8.666, de 1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia
de receita obedecerão às disposições da Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao
cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança,
bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que os
respectivos valores tenham composto a estimativa da
receita orçamentária.

CAPÍTULO III

     DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. Para fins de compatibilidade com o PPA,
excepcionalmente neste ano, o demonstrativo das metas e
prioridades constantes da LDO 2022 será enviado
concomitante ao Anteprojeto do Plano Plurianual
2022-2025, para análise e aprovação do Legislativo
Municipal, passando a integrar a LDO 2022.

CAPÍTULO IV

    DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de
lei dispondo sobre alterações na legislação tributária,
especialmente sobre:

- Revisão e atualização do Código Tributário

Municipal, de forma a corrigir distorções;

- Revogação das isenções tributárias que contrariem
o interesse público e a justiça fiscal; revisão das
taxas, de forma a adequá-las aos custos dos
respectivos serviços;

- Atualização da Planta Genérica de Valores
ajustando-a à realidade do mercado imobiliário;

- Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização,
cobrança, execução fiscal e arrecadação de

CAPÍTULO V

     DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E
ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de
lei referentes ao servidor público, nisso incluído:

- Concessão e absorção de vantagens e revisão ou
aumento da remuneração dos servidores;

- Criação e extinção de cargos públicos;

- Criação, extinção E alteração da estrutura de
carreiras;

- Provimento de cargos e contratações estritamente
necessárias, respeitada a legislação municipal
vigente;

V- Revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano
de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da
qualidade do serviço público por meio de políticas de
valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das
condições de trabalho do servidor público.

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo
dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária,
suficiente para atender às projeções de acréscimo na
despesa com pessoal.

CAPÍTULO VI

      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão
realizados segundo o cronograma de desembolso de que
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trata o art. 19 desta Lei, respeitado o limite total do art. 29-A
da Constituição.

 1°. Caso o orçamento legislativo supere o limite
referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado
ao corte do excesso, não sem antes haver a oitiva
da Mesa Diretora da Câmara quanto às despesas
que serão expurgadas.

 2°. Não elaborado o cronograma de desembolso
mensal, os recursos financeiros serão repassados à
razão mensal de 1/12 das dotações consignadas ao
Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o
limite constitucional.

Art. 19. Os projetos de lei de créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido
na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos
compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal
no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento
na Prefeitura.

 1° Os projetos de Lei relativos a Créditos
Extraordinários, não precisará de autorização previa
do poder Legislativo.

Art. 20. Caso o projeto de lei orçamentária não seja
devolvido para sanção até o encerramento da sessão
legislativa, a sua programação será executada, a cada mês,
na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada.

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 30 DE JUNHO DE 2021.

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal
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