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MUNICÍPIO DE DOM PEDRO – ESTADO DO MARANHÃO 

 

Dom Pedro é um município brasileiro do estado do Maranhão. 

Sua população é de 23.328 habitantes (estimativa IBGE/2018) 

O município é desse da Região de Planejamento do Flores; 

Lei Complementar 108/2007 
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História 

 

Até o ano de 1915 o conjunto de terras que hoje constitui o município de Dom Pedro 

era apenas uma área isolada e quase desabitada. Conhecido como Mata de Nascimento, 

denominação inspirada na natureza da região. 

O desbravamento da região se deu com a chegada de Manoel Bernardino de Oliveira, natural 

do Ceará, que atraiu ao local aventureiros, que liderou. 

Em 1928, a Senhora Guilhermina Chaves Bier conhecida como Dona Bier, foi a 

primeira professora da localidade, logo depois a veio a professora Virginia Lêda, com o 

desenvolvimento do ensino fundaram a 1ª Escola, Escola Municipal Governador Eugênio 

Barros, e já começava nessa época veículos a trafegar. 

Passou o povoado à categoria de vila em 1931, sob a denominação de Vila Pedro II, nome 

mudado em 1943 para Dom Pedro, em razão de já existir no Piauí uma cidade de idêntica 

denominação. 

Lei nº 815, de 9 de dezembro de 1952, criou o município de Dom Pedro, 

desmembrado de Codó, cuja instalação oficial se deu em 1 de janeiro de 1953 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

 

 

 EQUIPE TÉCNICA 

 

 

01 GABINETE DO PREFEITO 
AILTON MOTA DOS SANTOS 

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO 

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO 

04 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 
ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS 

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
MARCIO ARLIDO GOMES MATOS 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
PAOLA JOYCE DE SOUSA RIBEIRO 

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MAILTON HENRIQUE MOTA DOS SANTOS 

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FERNANDO ALEF LADISLAU JADÃO 

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 
HILDEBRAND PEREIRA REIS 

13 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA 

14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
RICARDO ALVES DA SILVA 

15 CHEFIA DE GABINETE 
RONYERE SILVA LIMA 

16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
JOÃO MARTINS ROCHA FILHO 

01 NILTON GOMES ALVES 

02 ANA FLAVIA MOREIRA NUNES 

03 NÁDJA SARAIVA SOUSA 
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MENSAGEM  Nº        DE 2021 GAB-PREF. 

   DOM PEDRO, 15 DE MAIO DE 2021 

A sua Excelência a Senhora 

Rosangela Nogueira da Silva 

Presidente da Câmara Municipal  

Nesta,                                                                                

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei do Plano 

Plurianual 2022-2025 – PPA 2022-2025, nos termos do §1º, art. 165 da Constituição da 

República, e §3º, art. 58 da Lei Orgânica do Município de Dom Pedro. O Plano Plurianual é 

um instrumento para o Planejamento Estratégico do Município, ou seja, para organização 

dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um 

cenário de médio prazo. O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração 

e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, 

estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos 

públicos. Auxilia, ainda, no comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão 

de futuro desejada para o Município. O PPA 2022-2025 foi elaborado em consonância com 

o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, 

social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da 

população e promoção da cidadania. A elaboração do PPA 2022-2025 consolidou os 

objetivos do Plano de Governo, escolhido pela população democraticamente e as 

oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o Município de Dom 

Pedro. Ante ao exposto, são essas, Senhora Presidente, as razões que me levam a propor o 

presente Projeto de Lei.  

 

Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa 

Egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente Projeto.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão,  15 de maio 
de 2021.   

 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito de Dom Pedro – Ma 
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LEI Nº     /2021 – DE 15 DE MAIO DE 2021 - GAB-PREF 

 

DISPOE SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA DO 

MUNICIPIO DE DOM PEDRO – MA, PARA O 

PERIODO DE 2022 A 2025; 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, submete a Câmara Municipal o seguinte Projeto de lei: 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 – PPA 2022-2025, 

em cumprimento ao disposto no §1º art. 165 da Constituição da República, e da Lei Orgânica 

do Município de Dom Pedro. 

Art. 2º - O PPA 2022 – 2025 estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública para as despesas de capital e outros dela decorrentes e para relativas aos programas 

de duração continuada em consonância com a legislação municipal.  

Art. 3º - Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, como instrumentos 

de organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles integrantes do PPA 2022 – 

2025. 

Art. 4º - Os valores consignados a cada ação do PPA 2022 – 2025 são referenciais e não se 

constituem em limites à programação e a execução das despesas expressas nas Leis 

Orçamentárias e seus créditos adicionais. 

Art. 5º - O somatório das metas físicas, que representam a quantificação dos bens e serviços 

que se pretende executar, e dos projetos estabelecidos para o período do PPA 2022 – 2025 

constitui-se em limite a ser observado pelas Leis de Diretrizes Orçamentarias e pelas Leis 

Orçamentarias e seus créditos adicionais. 

Art. 6º - A exclusão ou alteração dos programas constantes nesta Lei ou a inclusão de novos 

programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de revisão 

anual ou mediante Leis específicas, observando o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei. 
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§1º - Os projetos de Lei de revisão anual serão encaminhadas ao Poder Legislativo Municipal 

até 30 de junho dos exercícios financeiros de  2023, 2024 e 2025. 

§2º - O Projeto de Lei conterá, no mínimo, as seguintes hipóteses: 

I – para inclusão de programa: 

a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado, sobre a demanda 

da sociedade que se imponha o atendimento com o programa proposto ou sobre 

uma oportunidade identificada. 

b) Identificação de seu alinhamento com os objetivos do Programa de Governo e de 

sua contribuição para a consecução dos desafios definidos no PPA 2022 – 2025; e  

c) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 

II – para alteração ou exclusão de programa: exposição das razões que motivaram a 

proposta. 

§3º - considera-se alteração de programa: 

I – adequação de denominação e do objetivo, modificação do público-alvo, dos indicadores, 

e índices; 

II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 

III – alteração de título da ação orçamentária do produto, da unidade de medida, do tipo, 

das metas e custos regionalizados. 

Art. 7º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de 

Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais, e nas Leis de 

revisão do Plano Plurianual. 

Parágrafo Único – Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos 

programas e ações a que se vinculam. 

Art. 8º - A inclusão de ações nos programas de PPA 2022 – 2025, poderá ocorrer, por 

intermédio das Leis Orçamentárias e seus créditos especiais, nos seguintes casos: 
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I – desmembramento ou aglutinação de uma ou mais ações de finalidades e semelhantes, 

classificadas como atividade ou operação especial, e integrantes do mesmo programa; 

II – novas atividades e operações especiais, desde que as despesas delas decorrentes, para 

o exercício financeiro em que for incluída e os dois subsequentes, tenham sido previamente 

definidas em Leis especificas, em consonância com o disposto no inciso I, art. 16 da lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo, 

as ações resultantes receberão novo código, exceto quando se tratar de uma ação com 

código personalizado. 

Art. 9º - As alterações de títulos, produto ou unidade de medida de ação orçamentária, que 

não implicarem modificações de sua finalidade e objeto, mantido o respectivo código, 

poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e seus créditos adicionais. 

Art. 10 - A data de início dos projetos novos poderá ser ajustada por ato especifico do Poder 

Executivo, em função da disponibilidade de recursos, observando-se o disposto no art. 45 

da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 19 da Lei Federal nº 12.708,  

de 17 de agosto de 2012. 

Art. 11 – Somente poderão ser contratadas operações de crédito externo para o 

financiamento de projetos que estejam especificados neste Plano Plurianual, observados os 

montantes de investimentos correspondentes. 

Art. 12 – O Poder Executivo publicará, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após a aprovação 

do Plano Plurianual e de suas revisões anuais, o Plano atualizado, incorporando os ajustes 

das metas físicas aos valores das ações estabelecidos pelo Legislativo e os programas e ações 

não-orçamentárias.  

Art. 13 – O Plano Plurianual e seus programas serão avaliados anualmente. 

§1º - Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá um Sistema de 

Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Gestão. 
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§2º - O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo até o dia 15 de maio de cada exercício 

financeiro, relatório de avaliação do Plano Plurianual, que conterá:   

I — avaliação do comportamento das variáveis econômicas que embasarem a elaboração 

do Plano explicitando, se for o caso, as razões da  discrepâncias verificadas entre os valores 

previstos e observados:   

II — demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício 

financeiro anterior e a acumulada, distinguindo-se  as fontes de recursos oriundas:   

a) dos orçamentos fiscal e da seguridade social;   

 

b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município,  direta ou   

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a  voto; e   

c) das demais fontes;   

III — demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término 

do exercício financeiro anterior, comparado com o índice final previsto ao final do 

quadriênio;   

IV — avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada 

indicador e de cumprimento das metas físicas,  relacionando, se for o caso, as medidas 

corretivas necessárias.   

§3º — Os responsáveis pela execução dos programas, no âmbito dos Poderes Executivo e 

Legislativo, deverão:   

I — registrar, na forma determinada pela Secretaria Municipal de  Administração, Finanças 

e Gestão, as informações referentes à execução  física das respectivas ações;   
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II — elaborar plano gerencial e plano de avaliação dos respectivos  programas, para o 

período de 2022 a 2025, para apreciação pelo Órgão  Central de Planejamento e 

Orçamento.   

§4º — As ações cujas informações referentes à execução física não tenham sido registradas 

na forma do inciso I do parágrafo anterior serão reavaliadas no Plano Plurianual.   

Art. 14 — O Poder Executivo poderá firmar compromissos com os Governos Federal, 

Estadual e Municipal, na forma de pacto de concertação, definindo atribuições e 

responsabilidades das partes, com vistas à execução do Plano e seus respectivos 

programas.   

§1º — O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada na 

avaliação e revisão do Plano Plurianual.   

§2º— Os pactos de concertação de que trata o caput deste artigo abrangerão os programas 

e ações que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual definindo as condições em 

que a União, o Estado, os Municípios e a sociedade civil organizada participarão do ciclo de 

gestão deste Plano.   

§3º— O Poder Legislativo incumbir-se-á de realizar Audiências Públicas nos meses 

subsequentes à entrega do relatório de avaliação do Plano Plurianual até a votação do 

Projeto de Lei de sua revisão anual, como condição obrigatória para sua aprovação, 

atendidas as disposições constantes no art. 48 da Lei n° 101, de 04 de maio de 2000.   

Art. 15 — As metas e prioridades da Administração Pública Municipal, para o exercício 

financeiro de 2022, ficam estabelecidas na forma dos anexos desta Lei.   

Art. 16 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
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Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão,  15 de maio de 2021.   

 

 

 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito de Dom Pedro – Ma 
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 APRESENTAÇÃO 

A administração pública contemporânea precisa ser descentralizada, participativa, 
democrática, sustentável e autônoma. Gestores, cidadãos e sociedade civil organizada 
precisam debater a cidade, deliberar sobre os problemas e as respectivas soluções viáveis e 
planejar o orçamento. A cidade cresce com a participação ativa de quem vive nela e a 
conhece, ajudando a construção do progresso. 

 Este plano plurianual está totalmente baseado no plano de governo estruturado e é 
fruto da participação e colaboração de cidadãos e cidadãs dom-pedrenses de várias matizes, 
classes sociais, profissões, territórios e expressões individuais que nutrem o sonho comum 
de uma cidade futurista, inteligente e desenvolvida. Foram meses de encontros, debates, 
videoconferências, reuniões e escutas territoriais discutindo a cidade e o modelo de gestão 
pública que queremos para os próximos anos. 

 Os eixos temáticos foram discutidos por usuários, profissionais e técnicos de cada 
área temática com o objetivo de fazer um diagnóstico sistêmico e estrutural de cada política 
pública setorial e, a partir disso, propor as soluções viáveis conforme o grau de complexidade 
de cada ponto destacado, a partir daí elaborar os programas que formarão plano plurianual 
PPA para o exercício 2022 a 2025 e as ações que comporão todo os processos de gestão 
municipal para o período. Segue abaixo a divisão por eixos. 

Eixo 1 - Política Municipal de assistência social 

Eixo 2 - Política Municipal de educação 

Eixo 3 - Política Municipal de cultura 

Eixo 4 - Política Municipal de saúde 

Eixo 5 - Política Municipal de segurança 

Eixo 6 - Política Municipal de meio-ambiente 

Eixo 7 - Política Municipal de agricultura 

Eixo 8 - Política Municipal de comércio, indústria e economia 

Eixo 9 - Política Municipal de mobilidade, urbanismo e infraestrutura 

Eixo 10 - Política municipal de direitos humanos 

Eixo 11 - Política municipal da mulher 

Eixo 12 – Infância, adolescência e juventude 

Eixo 13 – Pessoa idosa 

Eixo 14 – Pessoas com deficiência 
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Ações e Programas – Baseadas nos Eixos temáticos: 

As Ações e os Programas formam instrumentos de planejamento e acompanhamento 
da execução das políticas públicas e nesse caso, subdivididos por eixo. 

A Execução Orçamentária consiste no cumprimento das regras para a realização da 
despesa tributária, conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Dom 
Pedro - Ma. Dessa forma, a execução orçamentária pode ser entendida como a trajetória da 
despesa pública, com identificação das condições de seu início e término. 

A programação da execução orçamentária deverá seguir o disposto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), respeitando as metas e objetivos da Prefeitura Municipal de 
Dom Pedro - Ma. Além disso, a execução orçamentária deverá atender 
as receitas vinculadas as finalidades específicas, independentemente do exercício de 
ingresso. 

A LDO, prevista no art. 165, II da Constituição Federal, é o instrumento, de iniciativa 
do Poder Executivo, para o estabelecimento de metas e prioridades do exercício financeiro 
da Prefeitura Municipal de Dom Pedro – Ma, pelo período de um ano. 

Nesse sentido, possibilita a realização das despesas de capital para o exercício 
seguinte, concretizando o Plano Plurianual (PPA), ou seja, a LDO confere a possibilidade de 
realização mais imediata do PPA. 

 
              O Plano Plurianual (PPA), exposto neste documento, o qual previsto no art. 165, I da 
Constituição Federal, é o principal instrumento de planejamento público para orientação 
estratégica, estabelecimento de prioridades e metas. Materializado por meio de Programas 
e Ações da Prefeitura Municipal de Dom Pedro - Ma, o PPA apresenta as despesas de capital 
e custeio decorrente de todas as áreas do governo, dando transparência à aplicação dos 
recursos e aos resultados obtidos. 

Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como função a orientação 
da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que dispõe sobre as alterações na 
legislação tributária, o estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento, a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas. 

A LOA também institui critérios e forma de limitação de empenho, a determinação 
das normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos, estabelecendo condições e exigências para 
transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 

O Programa de Metas define as prioridades do governo, as ações estratégicas, os 
indicadores e as metas quantitativas para cada um dos setores da administração. Todas 
expostas nesse documento Plano Plurianual do Município de Dom Pedro – Maranhão – 2022 
a 2025. 
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Economicamente:  

População Estimada: 23.372 pessoas 
População do ultimo censo: 22.681 pessoas 
Densidade demografica: 63,27 hab/km² 

PIB Per Capita: 9.852,49 R$ 
Percentual das receitas oriundas de fontes externas 94,8% 
Indice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,622 
 
 
Municipio de Dom Pedro - Maranhão 

 
Tabela I - Principais Variáveis Macroeconômicas - PPA 2022-2025    

  2021 2022 2023 2024 2025    

Crescimento do PIB Real (%)  2,90% 2,20% 2,20% 2,50% 2,50%    

IPCA (%) 5,10% 3,40% 3,20% 4,30% 4,30%    

Tx de Cambio R$/U$$ 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5    

Valor Final do Período              

               
 
Cenário otimista. No cenário otimista, a mitigação de incertezas decorrentes da 
crise pandêmica aliviaria os efeitos 
traumáticos sobre o mercado de trabalho, impulsionando a economia em 2021. 
Entre 2023 e 2030, a taxa média de 
crescimento do PIB é de 3,5% e a taxa real de juros converge para um patamar 
de 2,8% ao ano. 
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	História
	Até o ano de 1915 o conjunto de terras que hoje constitui o município de Dom Pedro era apenas uma área isolada e quase desabitada. Conhecido como Mata de Nascimento, denominação inspirada na natureza da região.
	O desbravamento da região se deu com a chegada de Manoel Bernardino de Oliveira, natural do Ceará, que atraiu ao local aventureiros, que liderou.
	Em 1928, a Senhora Guilhermina Chaves Bier conhecida como Dona Bier, foi a primeira professora da localidade, logo depois a veio a professora Virginia Lêda, com o desenvolvimento do ensino fundaram a 1ª Escola, Escola Municipal Governador Eugênio Barr...
	Passou o povoado à categoria de vila em 1931, sob a denominação de Vila Pedro II, nome mudado em 1943 para Dom Pedro, em razão de já existir no Piauí uma cidade de idêntica denominação.
	Lei nº 815, de 9 de dezembro de 1952, criou o município de Dom Pedro, desmembrado de Codó, cuja instalação oficial se deu em 1 de janeiro de 1953
	Referências
	Eixo 1 - Política Municipal de assistência social
	Eixo 2 - Política Municipal de educação
	Eixo 3 - Política Municipal de cultura
	Eixo 4 - Política Municipal de saúde
	Eixo 5 - Política Municipal de segurança
	Eixo 6 - Política Municipal de meio-ambiente
	Eixo 7 - Política Municipal de agricultura
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	Eixo 11 - Política municipal da mulher
	Eixo 12 – Infância, adolescência e juventude
	Eixo 13 – Pessoa idosa
	Eixo 14 – Pessoas com deficiência
	Ações e Programas – Baseadas nos Eixos temáticos:
	As Ações e os Programas formam instrumentos de planejamento e acompanhamento da execução das políticas públicas e nesse caso, subdivididos por eixo.
	A Execução Orçamentária consiste no cumprimento das regras para a realização da despesa tributária, conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Dom Pedro - Ma. Dessa forma, a execução orçamentária pode ser entendida como a trajetó...
	Economicamente:
	População Estimada: 23.372 pessoas
	População do ultimo censo: 22.681 pessoas
	Densidade demografica: 63,27 hab/km²
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