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PROJETO DE LEI Nº 321 / 2021

“Considera de Utilidade Pública a 
Comunidade Católica Diante da Cruz e 
dá outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica Considerado de Utilidade Pública a Comunida-
de Católica Diante da Cruz, instituição de caráter cívico-religiosa, sem 
fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Bacabal-MA, localizada 
na Rua São Raimundo, nº 84, na Vila Coelho Dias, CEP: 65700-000, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 31.391.740/0001-20, e demais documentos 
anexos.

Art. 2º - A Utilidade Pública prevista no artigo anterior aplica-se, 
no que couber no âmbito do Estado do Maranhão, responsabilizando-
-se o mesmo pelas medidas necessárias ao cumprimento da presente 
legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 / 06 / 2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
Justificamos o presente Projeto, devido a Comunidade Católica 

Diante da Cruz, ser uma entidade configurada como pessoa jurídica 
de direito privado, da espécie Organização Religiosa, a qual não pos-
sui fins lucrativos, mas beneficentes e culturais, tendo como objetivo 
a realização de ações evangelizadoras, da comunhão eclesial entre os 
membros e o seu respectivo apoio a outras expressões da Igreja Católi-
ca, valendo-se da caridade em sentido amplo, estímulos à prestação de 
serviços relevantes e administração de mídia, obedecendo aos princí-
pios do direito e as garantias fundamentais.

Pelos motivos ora expostos, venho solicitar dos nobres pares, a 
aprovação desta propositura, por tratar-se de grande relevância à nossa 
sociedade.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 / 06 / 2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 1761/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1762/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando tomar todas as providências no sen-
tido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1763/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, o 
Senhor Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Trân-
sito e Transportes - SMTT, o Senhor José Cláudio Costa Ribeiro 
solicitando melhoria no sistema de atendimento ao cidadão.

Nos últimos tempos, com os impactos e transformações advin-
dos da Pandemia de Covid-19, o mundo teve que se adequar a diversas 
mudanças e, com isso, a comunicação não presencial se tornou ainda 
mais importante, configurando-se inclusive como forte aliado do servi-
ço público no atendimento ao cidadão. Ocorre que nos últimos meses, 
muitas pessoas têm reclamado do atendimento ao publicado prestado 
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A dificuldade para 
contatar o referido órgão remotamente tem gerado transtornos e requer 
intervenções urgentes no sentido de reestabelecimento e melhora. Nes-
se sentido, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1764/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1765/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
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nanda do Rego Gonçalo, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1766/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito do Município de São Luís, o 
Senhor Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Saúde, 
o Senhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando informa-
ções acerca do desabastecimento de medicações na Unidade Mista 
do Coroadinho.

Pacientes que precisaram ser atendidos na Unidade Mista do Co-
roadinho, nos últimos dias, relataram que todas as medicações estão 
sendo aplicadas intramuscularmente em virtude da escassez de insu-
mos. Nesse sentido e levando em conta a urgência do pronto reestabele-
cimento das medicações necessárias na unidade, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1767/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, o 
Senhor Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, o Senhor David Col Debella solicitando a possibi-
lidade de asfaltamento do Loteamento Novo Turu próximo à entrada 
do Parque Vitória.

Por conta da falta de asfaltamento e das péssimas condições na 
localidade, muitos moradores têm enfrentado problemas com conserto 
de veículos. Nesse sentido, fazem-se necessárias intervenções urgentes 
no local e se justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1768/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, 
Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando tomar todas as 
providências no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos 
ou mais que foram vacinados, em duas doses, com o imunizante Co-
ronaVac, para fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não 
imunização, solicitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de 
vacina diversa e mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde 
à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1769/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando adoção de medidas de conscientização da 
população com vistas a evitar a poluição desarrazoada do rio Balsas. 

Os banhistas descartam desmedidamente dejetos e resíduos nas 
margens do rio Balsas ocasionando acúmulo de lixo. A atuação humana 
gera degradação do meio ambiente, porquanto, merece atenção.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1770/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando tomar todas as providências no sentido 
de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vaci-
nados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de ave-
riguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos 
seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais efi-
ciente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1771/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito do Município de São Luís, o 
Senhor Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Saúde, 
o Senhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando reforma 
estrutural na Unidade Mista do Coroadinho.

Ocorre que embora tenha sido feita reforma na referida Unidade, 
essa se deu apenas de maneira estética, como relatam pacientes. Foram 
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observadas apenas reformas básicas como pintura de paredes e troca de 
portas. Como se sabe, o direito à saúde, previsto no artigo 6º da Carta 
Constitucional: “São direitos sociais a educação, a saúde [...]” (BRA-
SIL, 1988, grifo nosso) vai além da oferta de profissionais. A estrutura 
adequada para o atendimento da população também deve ser prioriza-
da, ainda com base na Constituição Federal que institui como um dos 
direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito: “[...] III – a 
dignidade da pessoa humana; [...]” (ART. 1º, BRASIL, 1988).

Com fulcro no exposto, solicitam-se intervenções urgentes e se 
justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1772/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1773/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, o 
Senhor Eduardo Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de 
Limpeza Pública – CGLU, o Senhor Joabson Júnior solicitando os 
serviços de coleta de resíduos sólidos, capina, poda, varredura e ca-
tação nos arredores do Viva da Cidade Operária.

Ocorre que nos últimos dias o acúmulo de lixo e a falta de manu-
tenção na área têm causado transtornos aos frequentadores do Viva, so-
bretudo, às crianças que utilizam a localidade para lazer. Nesse sentido, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1774/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor 

Claudimê Araújo Lima, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1775/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Chris-
tianne de Araújo Varão, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1776/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Meio Ambiente do Estado 
do Maranhão, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim solicitando 
intensificar fiscalização do transporte madeireiro visando prevenir 
do desmatamento irregular e proteger o meio-ambiente, mantendo-o 
equilibrado, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal.

Recentemente, em mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal, 
foi apreendida carga transportada irregularmente de 32,9 m³ de madeira 
nativa, entre os municípios de Vitória do Mearim e Viana. A extração 
irregular ocasiona danos irreparáveis ao meio ambiente, razão essa jus-
tifica a presente indicação.  

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1777/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando tomar todas as 
providências no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos 
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ou mais que foram vacinados, em duas doses, com o imunizante Co-
ronaVac, para fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não 
imunização, solicitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de 
vacina diversa e mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde 
à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1778/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Se-
nhora Maria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de 
Infraestrutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gon-
çalves Neto, solicitando a inclusão da Rua das Hortas, localizada no 
Residencial Manaíra, no cronograma de pavimentação asfáltica desse 
Município.

O estado de conservação das ruas em Paço do Lumiar é de ex-
tremo desgaste. Buracos são causa de acúmulo de água e avarias em 
veículos. O recapeamento das vias é imprescindível e necessário nessa 
região, razão essa que justifica a presente indicação. 

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 
de junho de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1779/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando tomar todas as provi-
dências no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais 
que foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, 
para fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imuniza-
ção, solicitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina 
diversa e mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à popu-
lação.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1780/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora Ma-
ria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de Infraes-
trutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves 
Neto, solicitando a inclusão da Avenida 1, localizada no Residencial 
Manaíra, no cronograma de pavimentação asfáltica desse Município.

O estado de conservação das ruas em Paço do Lumiar é de ex-
tremo desgaste. Buracos são causa de acúmulo de água e avarias em 

veículos. O recapeamento das vias é imprescindível e necessário nessa 
região, razão essa que justifica a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1781/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batista 
Martins, solicitando tomar todas as providências no sentido de realizar 
testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, em duas 
doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar imunida-
de. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja estudada a 
possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, visando, 
dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1782 / 2021    

Senhor Presidente,
                       
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ou-
vida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Co-
mandante Geral do Corpo de Bombeiro do Estado do Maranhão, 
Célio Roberto Pinto de Araújo, solicitando a aquisição de equipamentos 
de mergulho para o corpo de bombeiros da cidade de Pinheiro.

Nosso pedido se justifica devido expansão das atividades do Cor-
po de Bombeiros Militar da cidade de Pinheiro. O rio Pericumã possui 
uma extensão de 115 km e 25 metros de profundidade de solo mole, 
nasce na Lagoa da Traíra em  Pedro do Rosário e deságua na baía de 
Cumã, entre Guimarães e Alcântara. Em seu majestoso percurso, banha 
13 municípios e é o mais caudaloso dentre os rios genuinamente da 
Baixada. Sua bacia hidrográfica abrange inúmeros municípios, dentre 
eles Pinheiro. Diuturnamente, os bombeiros são responsáveis por sal-
var milhares de vidas e muitas vezes, colocando sua própria vida em 
favor de outrem, assim, é de suma importância a demanda em favor da  
amplitude das operações que necessita cada vez mais de equipamentos 
modernos capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e 
eficácia no atendimento à população nas ocorrências diárias de salva-
mento aquático (busca e recuperação de bens e cadáveres).                  

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman”, em São Luís, 24 de junho de 2021. - DR. LEO-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1783/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021 7
dão de Farias, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1784/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando tomar todas as providências no sentido de realizar 
testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, em duas 
doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar imunida-
de. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja estudada a 
possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, visando, 
dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1785 /2021

Senhor Presidente, 

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde do Estado 
- SES, por meio do secretário, Carlos Lula, a realização do ¨Arraial da 
Vacinação¨ na cidade de Senador Alexandre Costa- MA.

A presente solicitação visa um esforço conjunto no sentindo de 
reforçar a cobertura vacinal contra a Covid-19, levando imunização as 
pessoas e salvando vidas, por meio de um mutirão onde os cidadãos 
serão recebidos com músicas tradicionais de festa junina e comidas tí-
picas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 25 de junho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1786/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, solicitando adoção de medidas para evitar cons-
trangimento nacional em campanhas publicitárias de órgãos estaduais, 
a exemplo do caso Gretchen.

É no mínimo indelicado usar imagem de pessoa sem autorização, 

ademais pode ser causa de responsabilização estatal. Assim, justificamos 
a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1787/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1788/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora Ma-
ria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de Infraes-
trutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves 
Neto, solicitando a inclusão da Rua Sessenta, localizada no Residencial 
Manaíra, no cronograma de pavimentação asfáltica desse Município.

O estado de conservação das ruas em Paço do Lumiar é de ex-
tremo desgaste. Buracos são causa de acúmulo de água e avarias em 
veículos. O recapeamento das vias é imprescindível e necessário nessa 
região, razão essa que justifica a presente indicação. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1789/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando tomar todas as providências 
no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que 
foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para 
fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, so-
licitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e 
mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1790/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora 
Maria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de In-
fraestrutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçal-
ves Neto, solicitando a inclusão da Rua Seis, localizada no Residencial 
Manaíra, no cronograma de pavimentação asfáltica desse Município.

O estado de conservação das ruas em Paço do Lumiar é de ex-
tremo desgaste. Buracos são causa de acúmulo de água e avarias em 
veículos. O recapeamento das vias é imprescindível e necessário nessa 
região, razão essa que justifica a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1791/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora Ma-
ria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de Infraes-
trutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves 
Neto, solicitando a inclusão da Rua Turiaçú, localizada no Residencial 
Manaíra, no cronograma de pavimentação asfáltica desse Município.

O estado de conservação das ruas em Paço do Lumiar é de ex-
tremo desgaste. Buracos são causa de acúmulo de água e avarias em 
veículos. O recapeamento das vias é imprescindível e necessário nessa 
região, razão essa que justifica a presente indicação. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1792/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando tomar todas as providências no sen-
tido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1793/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor 
Pedro Alcântara, solicitando a inclusão da Rua do Passeio, situada na 
Vila Maresia, no cronograma de recuperação asfáltica, desse Município.

Remanesce a necessidade de recuperar a via em face da impor-
tância do deslocamento para a população de Raposa. Assim, sendo jus-
tificamos a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1794/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor 
Pedro Alcântara, solicitando a inclusão da Rua Shalom, situada na Vila 
Maresia, no cronograma de recuperação asfáltica, desse Município.

Remanesce a necessidade de recuperar a via em face da impor-
tância do deslocamento para a população de Raposa. Assim, sendo jus-
tificamos a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1795/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor HILÁ-
RIO FERREIRA FILHO, solicitando incluir no cronograma de pa-
vimentação asfáltica a Rua Ana Célia, no Parque Vitória, nesse Muni-
cípio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
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a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e

X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1796/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor HILÁ-
RIO FERREIRA FILHO, solicitando incluir no cronograma de pa-
vimentação asfáltica a Rua Antônio Serra, no Parque Vitória, nesse 
Município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 
Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
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quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;

IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1797/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1798/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
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dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor 
Pedro Alcântara, solicitando a inclusão da Rua das Estrelas, situada 
na Vila Maresia, no cronograma de recuperação asfáltica, desse Mu-
nicípio.

Remanesce a necessidade de recuperar a via em face da impor-
tância do deslocamento para a população de Raposa. Assim, sendo jus-
tificamos a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1799/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor 
Pedro Alcântara, solicitando a inclusão da Rua do Alto, situada na Vila 
Maresia, no cronograma de recuperação asfáltica, desse Município.

Remanesce a necessidade de recuperar a via em face da impor-
tância do deslocamento para a população de Raposa. Assim, sendo jus-
tificamos a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1800/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1801/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor HILÁ-
RIO FERREIRA FILHO, solicitando incluir no cronograma de pa-

vimentação asfáltica a Rua Agente Santos, no Parque Vitória, nesse 
Município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 
Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
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15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1802/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando tomar todas as providências no sentido de realizar 
testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, em duas 

doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar imunida-
de. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja estudada a 
possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, visando, 
dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1803/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor HILÁ-
RIO FERREIRA FILHO, solicitando incluir no cronograma de pa-
vimentação asfáltica a Rua Emanuela, no Parque Vitória, nesse Muni-
cípio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
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(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 

a legislação aplicável. 
Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1804/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor HILÁ-
RIO FERREIRA FILHO, solicitando incluir no cronograma de pa-
vimentação asfáltica a Rua Ilinaldo Santos, no Parque Vitória, nesse 
Município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
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vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1805/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1806/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, o Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Senhor 
Jorge Henrique Rodrigues, solicitando medidas urgentes para viabi-
lização da manutenção de um poste de energia elétrica localizado na 
Rua Coronel Borba, na praça do bairro Potosi em Balsas.

Ocorre que o referido poste possui um transformador com base 
de madeira que com o passar dos anos e mediante a falta de manutenção 
acabou apodrecendo. Diante disso, os cabos ficaram soltos e, segundo 
moradores, há o risco de que a rede caia oferecendo, com isso, perigo à 
sociedade balsense. Destaca-se ainda, em especial, que por se tratar de 
uma praça, o fluxo de crianças é intenso e muitas delas empinam pipas 
no local, o que acentua mais ainda o risco de acidentes e a necessida-
de de intervenções urgentes. Diante do exposto, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1807/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
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minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, o Senhor David Col Debella solicitando a inserção 
da Travessa São Francisco, localizada no Bairro da Forquilha, no 
Plano de Pavimentação e Recuperação Asfáltica de ruas e avenidas do 
município.

Relato dos moradores apontam que a pista da referida localidade 
cedeu e que a passagem se tornou inviável, dificultando muito, com 
isso, a vida dos moradores que tem seu direito de locomoção severa-
mente prejudicado. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções ur-
gentes no local e, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1808/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1809/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Eduar-
do Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, o Senhor David Col Debella solicitando a inserção da Rua 
São Bernardo, localizada no Bairro da Forquilha, no Plano de Pa-
vimentação e Recuperação Asfáltica de ruas e avenidas do município.

Relato dos moradores apontam que a referida localidade apresen-
ta buracos profundos em sua via que dificultam a passagem e ameaçam 
ceder a qualquer momento podendo causar acidentes ainda mais graves. 
Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local e, por-
tanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1810/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
o Senhor Flávio Dino de Castro e Costa e ao Diretor Presidente da 
empresa Equatorial Energia - Maranhão, o Senhor Augusto Dantas 
Borges, solicitando a manutenção de um poste de energia elétrica lo-
calizado na Rua Coronel Borba, na praça do bairro Potosi em Balsas.

Ocorre que o referido poste possui um transformador com base 
de madeira que com o passar dos anos e mediante a falta de manutenção 
acabou apodrecendo. Diante disso, os cabos ficaram soltos e, segundo 
moradores, há o risco de que a rede caia oferecendo, com isso, perigo à 
sociedade balsense. Destaca-se ainda, em especial, que por se tratar de 
uma praça, o fluxo de crianças é intenso e muitas delas empinam pipas 
no local, o que acentua mais ainda o risco de acidentes e a necessida-
de de intervenções urgentes. Diante do exposto, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1811/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João 
Carlos Teixeira da Silva, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1812/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando tomar todas as providên-
cias no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que 
foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para 
fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, so-
licitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e 
mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de junho 
de 2021.

 
DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1813/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1814/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1815/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1816/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva, solicitando tomar todas as providên-
cias no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que 
foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para 
fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, so-
licitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e 
mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1817/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1818/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Fé-
lix Rodrigues dos Santos, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1819/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021 17
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1820/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor 
André Pereira da Silva, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

P O R T A R I A   Nº  375/2021
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de  suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento  Interno e tendo em vista o que consta do  
Processo nº  2758/2020-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores  JORDANIA MOURA RIBEIRO, 
matrícula nº 1604396 e LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº 
1648153, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, 
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato nº 
026/2021-AL. firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a Empresa    SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
EIRELI,  cujo o objeto refere-se à aquisição de leite em pó integral, 
café torrado e moído, açúcar refinado e adoçante sucralose, para a            
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina 
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos 
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em 
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações 
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE  DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de 
junho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 027/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOR-
MÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informá-
tica (Estação de trabalho) juntamente com o fornecimento de licença de 
uma solução para edição, visualização e gestão de vídeos produzidos nos 
estúdios da TV Assembleia. VALOR DO CONTRATO: R$ 22.297,00 
(vinte e dois mil, duzentos e noventa e sete reais). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 
4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislati-
va no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA).  Natureza Despesa: 
44.90.52.35–Equipamentos de Processamento de Dados. Fonte de Re-
cursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: 
Objeto: Aquisição de estação de trabalho para sistema de edição, visua-
lização e gestão de vídeos produzidos pela TV Assembleia. Instrumento 
legal: Pregão eletrônico 027/2020. Informações Complementares: valor 
correspondente ao exercício de 2021. Em 21.05.2021 foi emitida a Nota 
de Empenho nº 2021NE000815, no valor de R$ 20.457,00 (vinte mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais), à conta de dotação Orçamentária 
especificada no caput desta cláusula para fazer face as despesas ine-
rentes a este contrato, durante o corrente exercício. Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Suba-
ção: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (INFOR-
MÁTICA).  Natureza Despesa: 33.90.30.47–Aquisição de Software-
-Produto. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do 
Tesouro. Histórico: Objeto: licença de uso de softwares para sistema 
de edição, visualização e gestão de vídeos produzidos pela TV As-
sembleia. Instrumento legal: Pregão eletrônico 027/2020. Informações 
Complementares: software de gerenciamento de arquivos KYNO stan-
dard da empresa LESSPAIN SOFTWARE. Em 21.05.2021 foi emitida 
a Nota de Empenho nº 2021NE000817, no valor de R$ 1.840,00 (mil 
oitocentos e quarenta reais), à conta de dotação Orçamentária especi-
ficada no caput desta cláusula para fazer face as despesas inerentes a 
este contrato, durante o corrente exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de 
dezembro do presente exercício financeiro, contado a partir da sua as-
sinatura. BASE LEGAL: Pregão eletrônico Nº 027/2020-CPL/ALE-
MA, Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666/93 e Proces-
so Administrativo nº 2287/2020-AL.  DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 25/06/2021. ASSINATURAS: Othelino Nova Alves 
Neto–PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO e Fagner Rodrigo Pimentel representando 
a empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI, CNPJ nº 10.434.081/0001-91. São Luís – MA, 28 de junho de 
2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral




