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PROJETO DE LEI Nº 186 /2021

Dispõe sobre o atendimento prefe-
rencial em estabelecimentos comerciais, 
bancários, de serviços e similares, às pes-
soas inscritas no Registro Brasileiro de 
Doadores de Medula Óssea (REDOME).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - As pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores 
de Medula Óssea (REDOME), terão atendimento preferencial e priori-
tário em todos os estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e 
similares do Estado do Maranhão.

Parágrafo Único - A preferência e prioridade que trata o “caput” 
do presente artigo, garante que as pessoas inscritas no Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula Óssea (REDOME) não se sujeitem a filas 
comuns, devendo ser atendidas nas filas de atendimento preferencial, 
incluindo-se para os serviços bancários, mesmo que doador não seja 
cliente da agência bancária.

Art. 2º - Todos os estabelecimentos discriminados no artigo 1º 
deverão, obrigatoriamente, afixar em local visível a garantia de pre-
ferência e prioridade de atendimento às pessoas inscritas no Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Art. 3º - O não cumprimento ao estabelecido na presente Lei 
sujeitará os infratores à multa, sem prejuízo das medidas judiciais cabí-
veis, em caso de não pagamento.

Parágrafo único - Ao estabelecimento autuado, será garantida a 
ampla defesa, contraditório e todas as garantias Constitucionais.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A aprovação deste projeto de Lei é necessária no sentido de in-
centivar, e dar maior repercussão para a importância sobre a doação de 
medula óssea, que ainda hoje é precária em nosso país, e também uma 
maneira de prestigiar as pessoas que já fazem parte do Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula Óssea o REDOME.

Ainda que, na última década tenha havido um crescimento sig-
nificativo no número de doadores, esse número precisa aumentar ainda 
mais. Para se ter uma ideia, no ano 2000 existiam apenas 12 mil inscri-
tos no REDOME, já no de 2014 havia 3,5 milhões de inscritos e atual-
mente existem 5.304.714 milhões de doadores, sendo o 03º maior banco 
de doadores de medula óssea do mundo. Segundo informação extraída 
do site: http://redome.inca.gov.br/o-redome/dados/. Esse aumento se 
deve a campanhas realizadas por diversas instituições, mas ainda é pre-
ciso melhorar para que consigamos alcançar o patamar de países como 
Estados Unidos e Alemanha, primeiro e segundo lugar respectivamente 
em número de doadores cadastrados.

A necessidade de termos um banco com milhões de doadores ca-
dastrados se deve a dificuldade de localizar um doador compatível. Para 
que a doação seja possível, é necessário que a compatibilidade entre 
doador e receptor seja de 100% e a chance de encontrar uma medula 
compatível no REDOME é em média de 1 para 100.000.

Ainda, é necessário destaca que existem várias doenças que po-
dem ser tratadas através do transplante de medula óssea, tendo em vista 
que esse tratamento é utilizado contra as doenças que afetam as células 
do sangue. Dentre essas doenças a mais conhecida é leucemia, no entan-
to outras doenças como linfomas, anemias graves, anemias congênitas, 
hemoglobinopatias, imunodeficiências congênitas, mieloma múltiplo, 

Síndrome mielodisplásica hipocelular, imunodeficiência combinada se-
vera, osteoporose, mielofibrose primária em fase evolutiva entre outras.

Em face do exposto, sendo a matéria de suma importância é que 
apresento o projeto de Lei, esperando contar com o apoio e a aprovação 
dos nobres pares.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 187 /2021

Dispõe sobre a utilização dos re-
cursos provenientes das multas adminis-
trativas aplicadas pelo Poder Público aos 
estabelecimentos comerciais por conta do 
enfrentamento ao COVID-19 em todo o 
Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Os valores arrecadados provenientes das multas admi-
nistrativas aplicadas aos estabelecimentos comerciais que exerçam ati-
vidades essenciais e não essenciais, segundo a classificação do Poder 
Executivo deverão ser destinados exclusivamente para aquisição de 
insumos e equipamentos hospitalares destinados ao combate e prolife-
ração da pandemia da COVID-19.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a prestar contas dos 
recursos arrecadados pelas multas administrativas aplicadas aos estabe-
lecimentos comerciais que exerçam atividades essenciais e não essen-
ciais, no site da Secretária da Fazenda do estado do Maranhão, mensal-
mente dando desta forma publicidade aos valores arrecadados.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo obrigado a prestar constas dos 
insumos e equipamentos adquiridos com os recursos arrecadados pelas 
multas administrativas aplicadas aos estabelecimentos comerciais que 
exerçam atividades essenciais e não essenciais, no site da Secretária de 
Estado da Saúde do estado do Maranhão, mensalmente dando desta for-
ma publicidade aos insumos e equipamentos adquiridos com os valores 
arrecadados.

§1º - As multas, objeto dessa lei são as aplicadas dentre o período 
do início do Decreto nº 35.660 de 16 de março de 2020 até o fim de sua 
vigência.

§2º - Fica obrigado o Poder Executivo a gerir os recursos 
financeiros oriundos das multas, conforme dispõe o §1º desta lei em 
conta apartada do tesouro e incluída no portal da transparência, ficando 
vedada a transferência dos recursos depositados ao tesouro.

Art. 4º - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa criar uma norma obrigando ao Poder 
Público a utilizar os recursos provenientes das multas aplicadas aos es-
tabelecimentos comerciais que infringiram as medidas restritivas, por 
conta do combate ao COVID-19, em todo o Estado do Maranhão. Es-
tes são provenientes das multas que aplicadas no início do Decreto nº 
35.660 de 2020 até o fim da sua vigência.

Com o presente projeto de lei os recursos provenientes das multas 
aplicadas aos estabelecimentos que descumpriram as medidas impostas 
pelo Estado do Maranhão, devem ser utilizadas única e exclusivamente 
na aquisição de insumos e materiais de cunho hospitalar a serem utili-
zados no combate a infecção de COVID - 19.

Nada mais justo que estes valores, impostos de certa forma pela 
epidemia de COVID, ajudem a suprimir as despesas hospitalares im-
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postas pela doença em todo no nosso estado.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura por 
se tratar o tema de grande interesse público no combate a infecção de 
COVID-19 em nosso estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 188 /2021
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das concessionárias ou permissionárias 
de transporte fluvial ou marítimo em dis-
ponibilizar aos usuários o pagamento das 
taxas inerentes aos seus serviços por in-
termédio de cartão de débito ou crédito 
proveniente de qualquer instituição ban-
cária.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 
Art. 1º - Todas as concessionárias ou permissionárias de trans-

porte fluvial ou marítimo deverão aceitar, obrigatoriamente, que o pa-
gamento pela prestação dos respectivos serviços possa ser efetuado por 
meio de cartão de débito ou crédito fornecido por qualquer instituição 
financeira.

Parágrafo único: O disposto nesta lei será válido somente para:
a) novos contratos de concessão ou permissão;
b) E a partir da renovação dos atuais contratos vigentes de con-

cessão ou permissão.
Art. 2º - As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, consignadas quando necessário.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em 

todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias 

de sua publicação oficial.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem o objetivo de determinar que todas 
concessionárias ou permissionárias de transporte fluvial ou marítimo no 
Estado do Maranhão possibilitem obrigatoriamente aos seus usuários 
o pagamento de suas taxas por intermédio de cartões provenientes de 
qualquer instituição bancária.

Deveras, atualmente, a maioria das unidades de concessão trans-
porte fluvial e ou marítimo aceitam, geralmente, o pagamento de suas 
taxas somente em dinheiro.

Fato que vem causando severo dissabor e corriqueiramente pre-
judicado e muito a vida dos usuários de seus serviços, que, muitas ve-
zes, são surpreendidos com tal limitação da forma de pagamento, sendo 
obrigados a se deslocarem até o caixa eletrônico ou agência bancária 
correspondentes a seus cartões, mais próximo, para efetuarem o saque 
da quantia necessária para o pagamento das taxas.

Cabe salientar, que existem reclamações de usuários que, devido 
à distância entre a unidade do pagamento e o Caixa Eletrônico ou agên-
cia bancária referente a seus cartões, chegaram, até mesmo, a atrasar 
seus compromissos.

Os serviços públicos têm que ser eficientes por força da Magna 
Carta, a possibilidade de aceitação como forma de pagamento de car-
tões de débito e crédito é fato notório atualmente em todo comércio, 
inclusive em determinados serviços públicos. Não podemos nos abster 
dos avanços da tecnologia da informação principalmente na sua forma 

de pagamento.
Tecnicamente não existe frustração das expectativas da contrata-

da (concessionária ou permissionária), uma vez que não há redução de 
receitas sem que seja prevista qualquer forma de compensação por essa 
redução, o que não acarreta desequilíbrio na relação contratual, vez que 
os custos permanecem os mesmos. Permanece inabalado o princípio da 
harmonia entre os poderes legislativo e executivo.

Assim sendo, esse projeto visa facilitar a vida da população do 
Estado do Maranhão que utiliza dos serviços das concessões do trans-
porte fluvial e marítimo, aprimorando ainda mais o atendimento presta-
do pelos concessionários.

A função do legislador ordinário positivo é melhorar a qualidade 
de vida da população através da produção legislativa que possa impac-
tar positivamente, ainda mais em tempos de pandemia onde qualquer 
contato físico pode a princípio ser foco de possível transmissão do CO-
VID-19. A forma de pagamento por cartões de débito ou crédito por 
aproximação se demonstra mais adequada nas medidas de combate ao 
corona vírus e evita o contato físico que pode ser fator de transmissão 
do vírus.

Diante o exposto, com a devida vênia, conto com a sapiência 
dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei que visa à 
eficiência e celeridade estabelecendo uma real inovação na forma de 
pagamento para dos usuários de serviços de pedágio e a sociedade ter 
efetivado seu acesso ao direito ao serviço público eficiente e célere.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 189 /2021

Cria a carteira de identificação do 
portador de placas metálicas no âmbito 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art, 1º - Fica criada a carteira de identificação do portador de 
placas metálicas no âmbito do Estado Do Maranhão, com o objetivo de 
facilitar o acesso a agências bancárias e demais estabelecimentos que 
fazem uso de equipamentos detectores de metais.

Art. 2º - A carteira deverá ser expedida pela autoridade de saúde 
competente, de modo a permitir a devida identificação do portador de 
placas metálicas.

Art. 3º - A apresentação da carteira assegura ao portador o livre 
acesso ao estabelecimento, dispensada a passagem pelos equipamentos 
detectores de metal.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao 
infrator a imposição de multa.

Art. 5º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta lei e a aplicação das sanções ficarão a cargo dos órgãos 
competentes da Administração Pública.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no pra-
zo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, “é com-
petência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
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nicípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência”.

Ainda, o artigo 24 estabelece que “compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência so-
cial, proteção e defesa da saúde”.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe 
ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre a saúde, especialmente na 
edição de leis que busquem ampliar e assegurar direitos.

A presente propositura tem por finalidade principal garantir ao 
portador de placas metálicas o livre acesso a estabelecimentos que fa-
zem uso de equipamentos detectores de metal. Por meio da apresen-
tação da carteira de identificação, o portador será poupado de even-
tuais constrangimentos, não precisando passar por portas detectoras em 
agências bancárias, por exemplo.

Portanto, trata-se de medida voltada à preservação do bem-estar 
físico, mental e social do indivíduo, de modo que deve ser aprovada 
para proporcionar maior acessibilidade a essa parcela da população.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 190 /2021

Institui o Sistema Especial de Re-
serva de Vagas nas Universidades, Facul-
dades e Escolas Técnicas Estaduais para 
estudantes filhos de policiais militares, 
civis e penais mortos ou incapacitados em 
razão do serviço.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - As Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas do 
Estado devem reservar 2% (dois por cento) das vagas e das matrículas 
oferecidas em cada um dos seus cursos de graduação e técnico, para os 
filhos de policiais militares, policiais civis e policiais penais, mortos ou 
incapacitados em razão do serviço.

Parágrafo único - O edital do processo de seleção, atendido o 
princípio da igualdade, estabelecerá a necessidade da apresentação da 
certidão de óbito dos pais, juntamente com a decisão administrativa que 
reconheceu a morte em razão do serviço ou atestado de incapacidade 
em razão do serviço.

Art. 2º - Cabe às Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas 
do Estado, definir e fazer constar dos editais dos processos seletivos a 
forma como se dará o preenchimento das vagas reservadas por força 
desta Lei.

Art. 3º - Para fins de aplicação desta Lei, e para assegurar a exce-
lência acadêmica, as instituições públicas estaduais de ensino superior 
mantidas e administradas pelo Governo do Estado do Maranhão, devem 
adotar critérios definidores de verificação de suficiência mínima de co-
nhecimento do estudante candidato à vaga.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por objetivo principal permitir que o Es-
tado garanta o ingresso no ensino superior para os filhos órfãos de pais 
ou mães policiais. É o mínimo que podemos fazer por essas famílias 
que sofreram com irreparável perda, de forma a honrar as memórias de 
seus entes queridos que deram suas vidas nos protegendo. É o reconhe-
cimento devido pela sociedade, aos homens e mulheres que trabalham 
a serviço da sociedade.

Acreditando ter apresentado razões suficientes para aprovação do 

pleito, conto com a colaboração dos Nobres pares.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 191 /2021

Impede, no Estado do Maranhão, 
a decretação de fechamento de estabele-
cimentos comerciais em decorrência da 
pandemia do Covid-19, sem reunião pré-
via com representantes dos empregadores 
e empregados dos setores de alimentação, 
restaurantes, bares, turismo, eventos, 
hotelaria, lojistas, profissionais liberais, 
shopping centers, mercados, atacadistas, 
lojas de conveniência, parques temáticos, 
cooperativas de crédito, bem como com 
representante da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 
Art. 1º - Fica proibida, no Estado do Maranhão, a decretação de 

fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da pande-
mia da Covid-19 sem a realização de reunião prévia com representantes 
dos empregadores e empregados dos setores de alimentação, restauran-
tes, bares, turismo, eventos, hotelaria, lojistas, profissionais liberais, 
shopping centers, mercados, atacadistas, lojas de conveniência, parques 
temáticos, cooperativas de crédito, indústrias, bem como com represen-
tante da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a ser designa-
do pelo seu Presidente.

§ 1º - A reunião deverá ser realizada com, no mínimo, 48h 
(quarenta e oito horas) de antecedência de qualquer determinação 
de fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais.

§2º - Na reunião, deverão ser apresentados embasamentos 
científicos e de saúde pública para decretação do fechamento dos 
estabelecimentos comerciais, bem como o planejamento e propostas 
alternativas para evitar o colapso na economia maranhense 
e o desemprego no estado, além de ser garantido o direito de 
manifestação dos representantes presentes, fisicamente ou por meio 
virtual.

§3º - A reunião deverá ser gravada e transmitida em tempo 
real via rede mundial de computadores e possibilitar a participação 
dos representantes, virtual ou presencialmente.

Art. 2º - A não observância no disposto nesta lei, além de deso-
brigar os maranhenses no cumprimento de decretação de fechamento, 
caracterizará ato de improbidade administrativa a quem determinar tal 
ato.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá sua validade enquanto durar a pandemia do Covid-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei busca, tão somente, assegurar o direito 
ao diálogo e à participação dos geradores de emprego e renda e dos 
empregados em nosso estado antes de qualquer determinação brusca de 
fechamento ou lockdown.

Neste sentido, destaca-se que o Estado do Maranhão tem a obri-
gação por suas leis e pelos atos de seus agentes de assegurar, em seu 
território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias indi-
viduais e coletivos, sociais e políticos previstos na Constituição Federal 
e na Constituição Estadual, ou decorrentes dos princípios e do regime 
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por elas adotados, bem como os constantes de tratados internacionais 
em que o Brasil seja parte, logo, tornando-se plenamente viável a apro-
vação deste projeto de lei.

Assim, peço o apoio aos nobres pares para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 192 /2021

Torna obrigatória a divulgação do ano de fabricação e da data 
de incorporação à frota dos veículos utilizados pelas Empresas conces-
sionárias de transporte coletivo municipal e intermunicipal, no âmbito 
do Estado do Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA: 

Art. 1º Tona obrigatório que as empresas concessionárias de 
transporte coletivo municipal e intermunicipal do Estado do Maranhão 
informem, de forma legível, o ano de fabricação e a data de incorpora-
ção à frota dos veículos utilizados no transporte de passageiros. 

Parágrafo Único: As informações de que trata o caput deste artigo 
deverão ser afixados nas duas laterais e nas partes dianteira e traseira 
externas de cada veículo. 

Art. 2º As empresas mencionadas no art. 1º desta Lei deverão 
afixar no interior do veículo, em local de fácil acesso e visualização, 
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), 
emitido pelo órgão oficial de trânsito. 

Art. 3º O disposto nesta Lei se aplica aos contratos de concessão 
vigentes e às licitações com edital publicado antes da sua vigência. 

Parágrafo Único: Os editais expedidos após a vigência desta Lei 
deverão conter, expressamente, a obrigatoriedade prevista no art. 1º.

Art. 4º É concedido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação desta Lei, para que as empresas a que se refere o caput do 
art. 1º cumpram o disposto nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei. 

Art. 5º Transcorrido o prazo previsto no art. 4º, a empresa que 
descumprir esta Lei ficará sujeita às seguintes penalidades: 

I – Advertência por escrito, quando do primeiro descumprimento; 
II – Multa, a partir do segundo descumprimento. 
§1º: Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão 

recolhidos em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.
Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das 

penalidades referidas do artigo anterior serão exercidas pelas autorida-
des competentes. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa tornar obrigatório que as empresas 
concessionárias de transporte coletivo municipal e intermunicipal do 
Estado do Maranhão informem, de forma legível, o ano de fabricação 
e a data de incorporação à frota dos veículos utilizados no transporte 
de passageiros. Outorgado à iniciativa privada, por meio de concessão 
ou permissão, devendo ser precedida de licitação, o transporte coletivo 
urbano e intermunicipal de passageiros é um serviço público, constituí-
do para atender às necessidades de deslocamento da população entre 
bairros e as diversas cidades do Estado do Maranhão. 

O presente projeto é importantíssimo para a melhoria e manu-
tenção do sistema de transporte coletivo de massa no nosso Estado, 
pois, além de facilitar a fiscalização por parte de todos, vai inibir o uso 
de veículos sucateados e inapropriados a esse tipo de transporte, que é 

o mais utilizado pela população maranhense em seus deslocamentos 
cotidianos. A transparência visada pelo presente Projeto de Lei busca 
reduzir, consideravelmente, os problemas causados por veículos obso-
letos que quebram nas nossas estradas e avenidas, causando transtornos 
aos passageiros e aos demais usuários das vias pública e rodovias mara-
nhenses, bem como reduzir a poluição do ar, pois, como se sabe, quanto 
mais antigo um veículo, maior é a poluição gerada.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para aprovação do 
presente projeto.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 193 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
utilização de máscaras de proteção facial 
respiratória, no Estado de Maranhão, 
em decorrência do estado de calamidade 
pública na área da saúde, em razão da 
disseminação do vírus COVID-19 (novo 
coronavírus), e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO COM URGÊNCIA

Art. 1º É obrigatória a utilização de máscaras de proteção facial 
respiratória, no Estado do Maranhão, em decorrência do estado de ca-
lamidade pública na área da saúde, em razão da disseminação do vírus 
COVID-19 (novo coronavírus).

§ 1º A obrigação do uso de máscaras de proteção respiratória é 
devida:

I - Para circular ou permanecer nas vias públicas e espaços pú-
blicos, inclusive quando na utilização de transporte público ou privado;

II - Para circular ou permanecer em áreas comuns de instalações 
ou edificações residenciais, bem como dentro dos elevadores;

III – nas prisões e nos locais de cumprimento de medidas socioe-
ducativas;

IV - nos estabelecimentos públicos e privados.
§ 2º Os estabelecimentos públicos e privados devem fornecer 

máscaras de proteção respiratória para seus servidores, funcionários 
e colaboradores, e permitir o acesso às suas dependências apenas de 
usuários e clientes que estejam usando o equipamento de proteção 
individual de que trata esta Lei.

§3º É obrigatória a fixação de cartazes informativos nos 
estabelecimentos públicos e privados sobre a importância do uso 
correto da máscara, bem como a quantidade de pessoas permitida ao 
mesmo tempo nesses ambientes;

§ 4º As máscaras de proteção respiratória podem ser profissionais 
ou caseiras, e devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde 
quando de sua confecção e modo de usar.

§ 5º Excepcionalmente, ficam dispensadas do cumprimento 
das obrigações previstas no «caput» e no § 1º deste artigo as pessoas 
com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com 
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que lhes 
dificulte o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme 
declaração médica, que pode ser obtida por meio digital, bem como no 
caso de crianças com menos de 02 (dois) anos de idade. 

§ 6º Durante o período de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de publicação desta Lei, fica dispensada a declaração médica 
mencionada no § 4º deste artigo, que deve ser substituída por declaração 
dos genitores, um dos responsáveis ou, tratando-se de analfabetos, de 
declaração verbal de qualquer destes. 

Art. 2º Os estabelecimentos públicos e privados devem promover 
os meios necessários para que servidores, funcionários, colaboradores, 
usuários e clientes possam higienizar as mãos, disponibilizando álcool 
etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70ºgl), apresentação gel, ou 
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local com água corrente e sabão, a fim de potencializar a medida redu-
tora da propagação ou transmissão da doença.

Art. 3º O disposto nesta Lei deve ser obedecido sem prejuízo das 
recomendações de isolamento ou distanciamento social, e outras medi-
das que sejam expedidas pelas autoridades sanitárias.

Art. 4º As normas, instruções e/ou orientações regulares que se 
fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei devem ser expe-
didas mediante atos do Poder Executivo.

Art. 5º O descumprimento no disposto nesta Lei enseja responsa-
bilização penal do infrator com aplicação de pena de multa, fixada em 2 
(duas) UFP (Unidade Fiscal Padrão) do Estado de Maranhão.

Parágrafo único. Podem lavrar as infrações descritas nesta Lei:
I - a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do 

Maranhão;
II - a Vigilância Sanitária Estadual;
III - a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consu-

midor - PROCON.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 

vigência enquanto declarada situação do estado de calamidade pública 
na área da saúde, em razão da disseminação do vírus covid-19 (novo 
coronavírus).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - Pará 
Figueiredo - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Estado do Maranhão vive um momento delicado da pandemia 
com a decretação do estado de calamidade pública, diante do aumento 
crescente do número de casos de Sars-Cov-2, sobretudo após a cons-
tatação da existência de novas variantes com maior potencial de trans-
missão do vírus. Com isso, se torna indispensável o respeito ao uso de 
máscaras de proteção facial. 

De acordo com a OMS – Organização Mundial de Saúde, é um 
dos meios de prevenção mais eficazes para a redução da transmissão da 
Sars-Cov-2, vez que cria uma barreira física para a liberação de gotícu-
las no ar quando ocorre tosse, espirros e até mesmo durante conversas.

Com efeito, a obrigatoriedade de uso, em locais públicos e pri-
vados, aliado aos demais mecanismos de prevenção, tais como higieni-
zação das mãos (com água e sabão ou álcool em gel) e distanciamento, 
se mostram como únicas medidas capazes de reduzir a aceleração da 
transmissão do vírus, evitando, assim, o colapso da rede hospitalar, pú-
blica e privada, possível falta de insumos, e o aumento crescente do 
número de mortes diárias.

 Além disso, mostra-se de suma importância a afixação de car-
tazes informativos em locais públicos e privados sobre a obrigação de 
usar a máscara e da sua importância para a prevenção, com instruções a 
população para a sua correta utilização.

Este projeto de lei tem por finalidade obrigar os cidadãos ma-
ranhenses, inclusive crianças a partir de 2 (dois) anos de idade o uso 
de máscaras de proteção respiratórias, ao deixar sua residência, para 
se deslocar através de qualquer meio de transporte, seja individual ou 
coletivo, enquanto perdurar o estado de calamidade que é vivenciado 
neste Estado.

Estabelecendo-se, em caso de não observância das disposições 
contidas nesta lei, a responsabilização penal do infrator com a aplica-
ção de pena de multa, bem como outras medidas que venham a coibir 
o não uso. 

Diante da importância deste projeto, e com vistas a tentar reduzir 
a curva de contágio no nosso Estado, conto com o apoio dos colegas 
desta Casa para com URGÊNCIA ter aprovação do projeto em des-
taque.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - Pará 
Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 194 / 2021

DISPÕE SOBRE O DESLI-
GAMENTO DO PROGRAMA DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
PARA MAIORES DE 18 (DEZOITO) 
ANOS, DURANTE SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO 
DO MARANHÃO. 

Art. 1º Durante a vigência de situação de emergência ou de es-
tado de calamidade pública oficialmente reconhecidos no Estado do 
Maranhão, será prorrogado o desligamento dos maiores de dezoito anos 
abrigados em instituições de acolhimento em até 180 (cento e oitenta 
dias), após a decretação do fim da situação de emergência ou do estado 
de calamidade pública.

Parágrafo único. A prorrogação do prazo de desligamento de 
que trata o caput deste artigo será facultativa para o abrigado, devendo 
ser observada a preparação gradativa para o desligamento. 

Art. 2º O Poder Executivo poderá firmar convênios público-pri-
vados no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção 
no mercado de trabalho. 

Art. 3º As disposições desta Lei não se aplicam aos adolescentes 
que cumprem as medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei ora apresentado a esta Casa, ao prorro-
gar o prazo para desligamento dos maiores de 18 (dezoito) anos de pro-
grama de acolhimento institucional, em situações excepcionais, como 
o período de calamidade pública, visa resguardar a saúde e a dignidade 
humana desses jovens.

Estima-se que, anualmente, cerca de 3 mil jovens egressos de 
abrigos atinjam a maioridade sem que encontrem uma família que os 
acolha. Por isso, é o próprio Estado que deve ajudar na socialização 
desses cidadãos recém-saídos da adolescência e que não têm apoio. 

A realidade para esses jovens é árdua, enfrentam diversas crises 
emocionais, por insegurança frente ao futuro e por nunca terem sido 
adotados. Toda assistência ainda é pouca diante dos desafios que en-
frentam. Geralmente eles são encaminhados para uma república (se 
houver) ou lar que tenha jovens dividindo o mesmo espaço. Muitas ve-
zes, assim que atingem a maioridade, não têm destino certo, tampouco 
independência econômica e emocional.

É imprescindível assimilar que os jovens e adolescentes não 
podem simplesmente serem colocados «da porta para fora» das 
instituições de acolhimento, especialmente se estão em situação de 
vulnerabilidade ou correm riscos, se não mais possuem uma família em 
condições de acolhê-los e se não possuem meios de prover o próprio 
sustento, principalmente no cenário atual de pandemia. 

Frise-se que as situações específicas citadas na proposição se re-
ferem a períodos considerados excepcionais, em decorrência de desas-
tres que geraram danos e prejuízos para a população e que comprome-
tem a capacidade de resposta do poder público ao ocorrido, a exemplo 
do atual estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, com 
abrangência não só no Estado do Maranhão, mas em todo o mundo. É 
possível perceber que o desligamento dos jovens das instituições de 
acolhimento poderia levá-los a serem acometidos facilmente ao con-
tágio do novo coronavírus, isto porque muitos deles não têm casa de 
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família para ir ou emprego para poder sustentar o seu próprio lar.

Desse modo, a presente lei visa amparar os jovens em situações 
especiais nas quais eles não terão condições de sobreviver com digni-
dade caso sejam desligados das instituições de acolhimento durante o 
período de calamidade pública, fazendo-se necessária a prorrogação da 
estadia. Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 195 / 2021

DISPÕE SOBRE O DIREITO À 
SAÚDE DAS MULHERES QUE PAS-
SEM POR PERDAS GESTACIONAIS 
NO ESTADO DO MARANHÃO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - As unidades de saúde das redes pública e privada do Es-
tado do Maranhão devem garantir os direitos das mulheres que passem 
por perda gestacional nos termos da presente lei.

Parágrafo Único – Considera-se perda gestacional toda e qual-
quer situação que resulte em óbito fetal, morte neonatal ou interrupção 
médica gestacional legalmente autorizada.

Art. 2º - Às mulheres que passam por perda gestacional ficam 
assegurados os seguintes direitos, sem prejuízos de outros, que lhes se-
jam assegurados:

I - Ser acompanhada por pessoa de sua escolha;
II - Ter informações acerca de qualquer procedimento que seja 

adotado;
III - Não ser submetida a quaisquer procedimentos sem funda-

mentação em evidência científica;
IV - Não ser submetida a procedimentos ou exames sem seu con-

sentimento expresso;
V - Não ser constrangida a conter emoções e sensações ou coagi-

da a permanecer em silêncio;
VI - Ter liberdade de escolha sobre o contato físico imediata-

mente após o nascimento, em caso de natimorto, desde que a saúde da 
mulher seja preservada;

VII - Permanecer no pré-parto e no pós-parto imediato, em enfer-
maria separada de outras pacientes que não sofreram perda gestacional;

VIII - Ter respeitado o tempo de luto para a mãe e seu acompa-
nhante assim como para a despedida do feto ou natimorto;

IX - Acompanhamento psicológico;
Art. 3º - Ficam ainda garantidos os direitos elencados na presente 

lei por meio da prestação de informações às mulheres que passaram por 
perda gestacional acerca dos direitos estabelecidos nesta lei, nas uni-
dades de saúde que buscarem atendimento concomitante ou posterior 
ao fato. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A morte de um filho, ainda que em fase de gestação, implica em 
grande impacto para os pais, em especial à mãe haja vista que é quem 
vivencia a experiência diretamente em função das transformações cor-
porais. Em caso de abortamento, a mãe ainda enfrenta a retirada do 
feto por meio de um procedimento extremamente invasivo. Para melhor 
compreensão, é interessante ressaltar que o aborto ocorre quando se tem 
expulsão ovular antes de 22 semanas completas de gestação. O aborto 
precoce ocorre que o feto não atinge a décima terceira semana de vida 

e, tardia quando isso ocorre entre a 13ª semana e 22ª semana (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Todo esse processo resultante da perda gestacional já deveras 
complicado ainda apresenta óbices quanto às imposições sociais ao 
corpo e à liberdade feminina. Recusa de atendimento, intervenções e 
procedimentos médicos não necessários, agressões verbais ou físicas: 
esse é o cenário de violência obstétrica que uma em cada quatro mu-
lheres sofre no Brasil segundo dados de estudo apresentado pelo Obser-
vatório de Violência Obstétrica. Nesse diasapão, a presente proposição 
visa intervir para garantir os direitos das mulheres que sofrem de perde 
gestacional.

A respeito da constitucionalidade, a matéria versada na presente 
preposição encontra-se inserida nas competências concorrentes entre os 
Estados e a União, nos termos do art. 24, XII da Carta Constitucional 
de 1988 que assevera:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

[...]
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]”. 

(BRASIL, 1988, grifo nosso)
Em perfeita harmonia normativa, a Constituição Estadual em seu 

art. 12, II, l preceitua:
“Art. 12. Compete, ainda, ao Estado: 
[...]
l) Previdência Social, proteção e defesa da saúde; [...]”. (MA-

RANHÃO, 1989, grifo nosso)
Ainda na seara principiológica constitucional, ressalta-se que o 

direito à saúde é além de fundamental, social e deve ser garantido a todo 
e qualquer cidadão bem como é dever prestacional do Estado como se 
depreende do art. 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 1988)

Haja vista a responsabilidade do Poder Público no processo de 
cumprimento das normas constitucionais e ordinárias que regulam a 
saúde pública, extrai-se o dever de prestação de um atendimento de 
boa qualidade que satisfaça as necessidades da sociedade, sobretudo 
dos mais vulneráveis como é o caso das mães que têm a interrupção da 
gravidez.  Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação 
do presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 196/2021

DISPÕE SOBRE A GARANTIA 
DA DIGNIDADE HUMANA PARA 
PESSOAS COM OBESIDADE SEVE-
RA PERMITINDO ACESSO À SAÚDE 
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UM 
QUANTITATIVO DE 5% DE ACO-
MODAÇÕES EM ENFERMARIAS E 
UTI’S ADAPTADAS E EQUIPAMEN-
TOS ADEQUADOS NAS UNIDADES 
HOSPITALARES PÚBLICAS E PRI-
VADAS. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica garantido à pessoa com obesidade severa acesso à 
saúde em todas as unidades de atendimento médico-hospitalares.

Parágrafo único: Um quantitativo de, no mínimo, 5% de aco-
modações em enfermarias e UTI’s devem ser adaptadas às necessidades 
das pessoas com obesidade severa
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Art. 2º - Os estabelecimentos destinados ao atendimento médico, 

quaisquer que forem suas especialidades, públicos ou privados, devem 
garantir acesso às pessoas obesas severas por meio de acomodações 
adequadas e equipamentos adaptados às suas condições.

Parágrafo único: Para os fins da presente lei, considera-se a Lei 
n. 13.146 de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência como res-
ponsável por estabelecer as diretrizes e parâmetros técnicos que funda-
mentarão as adaptações promovidas nos ambientes hospitalares, desde 
as instalações físicas aos equipamentos médico-assistenciais, insumos, 
instrumentos médicos, vestimentas, mobiliário adaptado e demais itens 
essenciais para o trato e atendimento à pessoa com obesidade severa.

Art. 3º -A inobservância do disposto na presente lei configura 
infração sanitária e sujeita os transgressores às penalidades previstas no 
inciso II, art.10 da Lei 6.437/77.

Art. 4º - O descumprimento das normas contidas na presente 
lei sujeitará o transgressor à multa administrativa no valor entre R$ 
1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicados propor-
cionalmente ao volume de atendimentos realizados pelo estabelecimen-
to.

Parágrafo único: no caso de reincidência a multa poderá atingir 
até o quadruplo do valor inicialmente aplicado.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que cou-
ber.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor 60 dias contados da data de sua 
publicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

No âmago de seus artigos 6º e 196, a Constituição Federal disser-
tou acerca da inviolabilidade do direito à saúde como direito de todos 
e dever do Estado. Quanto à viabilização desse direito, a carta magna 
previu ainda o intermédio de políticas públicas com o fito de garantir o 
acesso universal e igualitário a esse direito. Destarte, a partir disso, há o 
entendimento de que os serviços de saúde, sejam de matriz pública ou 
privada, devem estar preparados de modo que possibilite o atendimen-
to de todos ampla e isonomicamente sem distinção alguma que cause 
prejuízo à dignidade humana e integridade da vida, bem jurídico tão 
resguardado e priorizado na seara jurídica.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam para 
a prevalência de pacientes com sobrepeso em 1,9 bilhões e a de obesos 
em cerca de 600 milhões. A obesidade severa inclusive é o segundo fa-
tor de morte evitável no Brasil, superada apenas pelo tabagismo. Sendo 
assim, a temática deve fazer parte das discussões científicas e públicas 
de modo que se encontrem medidas profiláticas e combativas à proble-
mática.

Não se pode, no entanto, deixar de observar também as diretrizes 
voltadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com 
a obesidade severa. Nesse sentido, esbarra-se em outro óbice: a falta de 
infraestrutura adaptada ao tratamento médico desses indivíduos além 
de equipe capacitada e o próprio reconhecimento da problemática como 
urgente.

A população, as mídias e, mesmo alguns componentes da área de 
saúde não enxergam o obeso mórbido como uma pessoa doente, mas 
sim como um indivíduo sedentário, guloso e sem disciplina. A conse-
quência, muitas vezes, é uma recusa no acolhimento desses pacientes 
no hospital público. As barreiras, outras – desta vez estruturais e físicas 
– se somam. No dia a dia nos serviços públicos, é comum encontrar-
mos as seguintes situações limitantes para a atenção que um paciente 
obeso requer: superlotação de ambulatórios, emergências e setores de 
imagem; falta de instalações adequadas; sistema de referência e contrar-
referência ineficientes, falta de equipes adequadas, desconhecimento da 

doença, preconceito com a condição deste paciente ou, ainda, ineficaz 
gestão de prioridades.

Com o objetivo de assegurar os princípios de dignidade e equida-
de para a pessoa obesa-severa, este projeto de lei se apresenta.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI   Nº 197 /2021

Considera de Utilidade Pública o 
“TEMPLO AVANON DO AMANHE-
CER DE SÃO LUIS”, NO MUNICI-
PIO DE SÃO LUIS - MA”, com sede 
e foro no Município de SÃO LUIS, no 
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o TEMPLO AVA-
NON DE SÃO LUIS, no Munícipio de São Luís - Ma, com sede e foro 
no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO PA-
LÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de ABRIL de 2021. - 
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo 
conhecimento”. 

MOÇÃO Nº 031/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Maranhão, 
através do Presidente, Dr. Thiago Diaz, em homenagem aos 89 anos 
da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Maranhão.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Maranhão, sur-
giu no dia 04 de abril de 1932, em um momento onde os Estados da Fe-
deração estavam governados por capitães e tenentes. Com o Estado sob 
o comando do capitão Seroa de Mota, um grupo de advogados, formado 
por João Hermógenes Matos, Benedito Barros e Luís Carvalho, formou 
o primeiro Conselho Provisório da OAB/MA.

Em 1º de setembro, de 1932, o Conselho Seccional foi formado 
pelos advogados Luís Carvalho, Alcides Pereira, Crepory Franco, João 
Matos e Édson Brandão, sendo eleita, na mesma ocasião, a Diretoria, 
que ficou constituída por Alcides Pereira (Presidente), João Matos (Se-
cretário-Geral) e Édson Brandão (Tesoureiro). Foi o surgimento da Sec-
cional Maranhense da OAB.

Nesse sentido, ao longo de todo esse período, a OAB no Mara-
nhão tem sido o Porto e Farol da advocacia e da sociedade maranhense. 
O Porto porque proporciona a segurança da terra firme, e o Farol por-
que indica o caminho seguro. Essa máxima é repetida como um mantra 
pelo atual presidente da Seccional, Thiago Diaz, em seus discursos aos 
novos advogados e advogadas que a cada ano entram para esta Casa, 
como forma de instigar nesses novos profissionais a essência do que é 
ser advogado e advogada e do que representa a OAB para eles.

É importante destacar que o tem a missão de garantir assistência 
jurídica, integral e gratuita, judicial e extrajudicial, a quem não pode 
contratar um advogado particular, prestando-lhe orientação e defesa em 
todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando 
o acordo voluntário dos conflitos de interesses entre as partes envolvidas 
no litígio. Além dos seus valores e compromisso, ética, transparência, 
qualidade no atendimento e respeito ao cidadão.

E ao celebrar seus 89 anos, a Seccional Maranhense é conside-
rada uma das instituições mais fortes, sólidas e respeitáveis de nossa 
sociedade, conceitos obtidos por meio de muito trabalho e de lutas in-
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cansáveis de vários homens e mulheres que de forma abnegada dispo-
nibilizaram seus dias e suas horas de trabalho com muita coragem e 
determinação em prol da construção de uma instituição cada vez mais 
forte e representativa.

Este é o motivo de nossa alegria em parabenizar todos os inte-
grantes da advocacia maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 160 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado 
que tramite em Regime de Urgência o Projeto de Lei de número 
185/2021, proposto por mim, em 06/04/2021, que dispõe sobre os cri-
térios para priorização nos processos de imunização contra a infecção 
causada pela COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de abril 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 161 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado 
que tramite em Regime de Urgência o Projeto de Lei de número 
243/2020, proposto por mim, em 01/07/2020, que dispõe sobre a utili-
zação e inserção do símbolo da pessoa com visão monocular nas placas 
de atendimento prioritário e dá outras providências.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 162 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado 
que tramite em Regime de Urgência o Projeto de Lei de número 
319/2020, proposto por mim, em 14/09/2020, que dispõe sobre o ca-
dastro de empresas na plataforma consumidor.gov.br para viabilizar a 
mediação via internet, pela Secretaria Nacional do Consumidor, dos 
conflitos de consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 
do decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 163 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Uaryni Bastos Cavalcante, externando o mais profundo sentimento de 
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 07 de abril do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 164 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 168 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, de-
termine a retirada de tramitação ordinária o Projeto de Lei Nº 124/2021, 
de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 08 de 
abril de 2021. - DETINHA – Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 165 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara Municipal do município de Colinas, parabenizando-os 
pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu 
no dia 10 de abril do corrente ano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 166 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da 
Câmara Municipal do município de Parnarama, parabenizando-os 
pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu 
no dia 10 de abril do corrente ano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 167 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da 
Câmara Municipal do município de São Félix de Balsas, parabeni-
zando-os pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que 
ocorreu no dia 12 de abril do corrente ano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 09 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 168 / 2021

Á Mesa Diretora

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento do ex vereador 
do município de Timon - MA, Joaquim das Neves, externando o mais 
profundo sentimento de Pesar por sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela 
homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sentimen-
tos de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor. Joaquim 
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das Neves foi um homem trabalhador, deixou como legado sua dedi-
cação, serviços e contribuições por amor a nossa querida cidade de Ti-
mon. Presto aqui toda minha solidariedade a esta família diante de uma 
perda tão dolorosa. Peço que a misericórdia de Deus alcance todos e 
lhes dê consolo neste momento.

São Luís – MA, em 09 de abril de 2021. - Prof ª Socorro Wa-
quim - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 974 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de Jesus 
Soares, solicitando a manutenção e limpeza do poço artesiano no bair-
ro Campo de Pouso, localizado no município de Peri Mirim, no Estado 
do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a manutenção e limpeza 
do poço artesiano no bairro Campo de Pouso, em virtude de inúmeras 
reclamações dos moradores que estão a dias sem água para realizar o 
básico que determina o princípio da dignidade da pessoa humana. O 
problema com sistema de abastecimento de água é corriqueiro em Peri 
Mirim, os moradores do bairro do Campo de Pouso, relataram o proble-
ma e alegaram que passaram dias sem água nas torneiras.

Tal solicitação fundamenta-se na necessidade iminente da ga-
rantia aos direitos básicos de atenção à saúde e dignidade de vida dos 
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias negli-
genciadas pelo Poder Público, que nunca promoveu uma distribuição 
correta e regular de água naquele bairro.

Diante do exposto espera-se da Prefeitura de Peri Mirim, a reso-
lutividade quando à questão do abastecimento de água, visto que é um 
direito básico, no qual a população não pode sofrer com descaso.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 975/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de Jesus 
Soares, solicitando a manutenção e limpeza do poço artesiano no po-
voado São Lourenço, localizado no município de Peri Mirim, no Estado 
do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a manutenção e limpeza 
do poço artesiano no povoado São Lourenço, em virtude de inúmeras 
reclamações dos moradores que estão a dias sem água para realizar o 
básico que determina o princípio da dignidade da pessoa humana. O 
problema com sistema de abastecimento de água é corriqueiro em Peri 
Mirim, os moradores do povoado São Loureço, relataram o problema e 
alegaram que passaram dias sem água nas torneiras. 

Tal solicitação fundamenta-se na necessidade iminente da ga-
rantia aos direitos básicos de atenção à saúde e dignidade de vida dos 
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias negli-
genciadas pelo Poder Público, que nunca promoveu uma distribuição 
correta e regular de água naquele bairro.

Diante do exposto espera-se da Prefeitura de Peri Mirim, a reso-
lutividade quando à questão do abastecimento de água, visto que é um 

direito básico, no qual a população não pode sofrer com descaso.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 976 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Alcântara na segunda quinzena do mês 
de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do mu-
nicípio de Alcântara, com propósito de garantir e facilitar o acesso a 
serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 977 /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 enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Mayara Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta 
da Mulher” para o município de Anajatuba, na segunda quinzena 
do mês de maio do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a 
ser ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do mu-
nicípio de Anajatuba, com propósito de garantir e facilitar o acesso a 
serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
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plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 978 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Apicum-Açu na segunda quinzena do 
mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do muni-
cípio de Apicum-Açu, com propósito de garantir e facilitar o acesso a 
serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 979 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Arari, na segunda quinzena do mês de 
maio do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajus-
tada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do muni-
cípio de Arari, com propósito de garantir e facilitar o acesso a serviços 
de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o pro-
grama “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde 
(SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços 
preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 

de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 980 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Bacuri na segunda quinzena do mês de 
setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do muni-
cípio de Bacuri, com propósito de garantir e facilitar o acesso a serviços 
de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o pro-
grama “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde 
(SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços 
preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 981 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Bacurituba na segunda quinzena do mês 
de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do mu-
nicípio de Bacurituba, com propósito de garantir e facilitar o acesso a 
serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
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da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 982 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, Sr. Flávio 
Dino, solicitando que autorize o órgão competente a realizar a perfu-
ração de 01 (um) poço artesiano no Campo de Pouso, localizado no 
município de Peri Mirim, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a perfuração de 01 (um) 
poço artesiano no Povoado Campo de Pouso em virtude de inúmeras 
reclamações dos moradores que estão a dias sem água para realizar o 
básico que determina o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de ga-
rantia aos direitos básicos de atenção à saúde e dignidade de vida dos 
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias negli-
genciadas pelo Poder Público, que nunca promoveu uma distribuição 
correta e regular de água naquele bairro.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 983 /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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Bela Vista do Maranhão, na segunda 
quinzena do mês de maio do corrente ano, ou ainda na data mais 
próxima a ser ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do mu-
nicípio de Bela Vista do Maranhão, com propósito de garantir e faci-
litar o acesso a serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais 
precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria 
entre as secretarias da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a 
interiorização de serviços preventivos, exames e consultas às mulheres 
maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 

de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 984 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, Sr. Flávio 
Dino, solicitando que autorize o órgão competente a realizar a perfu-
ração de 01 (um) poço artesiano no Povoado São Lourenço, localizado 
no município de Peri Mirim, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a perfuração de 01 (um) 
poço artesiano no Povoado São Lourenço em virtude de inúmeras recla-
mações dos moradores que estão a dias sem água para realizar o básico 
que determina o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de ga-
rantia aos direitos básicos de atenção à saúde e dignidade de vida dos 
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias negli-
genciadas pelo Poder Público, que nunca promoveu uma distribuição 
correta e regular de água naquele bairro.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 985 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário munici-
pal Saúde, JOEL NUNES, solicitando que apreciem a possibilidade 
de INCLUIR OS TRABALHADORES DO SISTEMA DE TRANS-
PORTE PÚBLICO MUNICIPAL NO GRUPO PRIORITÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia, não podemos esquecer que o sistema de 
transporte coletivo de São Luís vem a muito tempo sucateado e piorou 
agora com a pandemia, devido à redução de quadro de horários, de fun-
cionários, de viagens, por isso o transporte passa a andar mais lotado 
e com isso aumenta o risco de contaminação tanto para usuários como 
também para os trabalhadores do sistema público de transporte. Dian-
te disso, motoristas, cobradores e demais trabalhadores do transporte 
público municipal são constantemente expostos à contaminação pela 
COVID-19, uma vez que o transporte público está sempre aglomerado 
devido a superlotação. Em razão disso, é essencial que tais profissionais 
sejam inclusos no grupo prioritário da vacinação o quanto antes, dada a 
essencialidade de sua atividade. 
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Ante o exposto, justifica-se a necessidade de incluir os trabalha-

dores do transporte público municipal no grupo prioritário de vacinação 
tendo em vista o caráter essencial das atividades desempenhadas pelos 
mesmos e ao alto risco de contaminação em que esses trabalhadores 
estão expostos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 986 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO, e ao Secretário Estadual 
de Saúde,  CARLOS LULA, solicitando que apreciem a pos-
sibilidade de INCLUIR OFICIAIS DE JUSTIÇA, MOTORISTAS 
E DEMAIS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO QUE 
CONTINUAM EXERCENDO SUAS ATIVIDADES EM CONTA-
TO DIRETO COM  O PÚBLICO NO GRUPO PRIORITÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Diante da necessidade de dar continuidade aos serviços públicos 
e prezar pela eficiência dos atos do poder judiciário, oficiais de justiça, 
motoristas e demais trabalhadores do poder judiciário que seguem com 
suas atividades normais em contato direto com o público, a proposição 
apresentada tem como objetivo solicitar a possibilidade de incluir esses 
trabalhadores no grupo prioritário de vacinação contra COVID-19 no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Ante o exposto, justifica-se a necessidade de incluir os referi-
dos trabalhadores do poder judiciário no grupo prioritário de vacinação 
dada a essencialidade de suas atividades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 987 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO, e ao Secretário Estadual de 
Saúde,  CARLOS LULA, solicitando que apreciem a possibilidade 
de INCLUIR OS TRABALHADORES DO SISTEMA PÚBLICO 
DE TRANSPORTE COLETIVO NO GRUPO PRIORITÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia, não podemos esquecer que o sistema de 
transporte coletivo vem a muito tempo sucateado e piorou agora com 
a pandemia, devido à redução de quadro de horários, de funcionários, 
de viagens, por isso o transporte passa a andar mais lotado e com isso 
aumenta o risco de contaminação tanto para usuários como também 
para os trabalhadores do sistema público de transporte. Diante disso, 
motoristas, cobradores e demais trabalhadores do transporte público 
municipal e intermunicipal, de São Luís, região metropolitana, Impe-
ratriz - MA, dentre outros municípios, são constantemente expostos à 
contaminação pela COVID-19, uma vez que o transporte público está 
sempre aglomerado devido a superlotação. Em razão disso, é essencial 
que tais profissionais sejam inclusos no grupo prioritário da vacinação 
o quanto antes, dada a essencialidade de sua atividade. 

Ante o exposto, justifica-se a necessidade de incluir os trabalha-
dores do transporte público municipal e intermunicipal no grupo prio-
ritário de vacinação tendo em vista o caráter essencial das atividades 
desempenhadas pelos mesmos e ao alto risco de contaminação em que 
esses trabalhadores estão expostos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 988 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssi-
mo Senhor Comandante do Exército Brasileiro, GENERAL PAULO 
SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de VIABILIZAR APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS E IMUNIZAÇÕES CON-
TRA COVID-19 NO ESTADO DO MARANHÃO.

Considerando que o Exército Brasileiro tem atuado em apoio a 
outros estados e cidades no Brasil, onde a pandemia tem agravado o 
quadro da saúde da população, pelo presente, solicito a Vossa Exce-
lência que tome providências no sentido de viabilizar apoio técnico e 
logístico das guarnições do efetivo militar do exército brasileiro lotadas 
nas unidades do Maranhão, a fim de ampliar a distribuição e vacinação 
da população contra a COVID-19, tendo em vista que o Estado é 4º 
(quarto) que menos vacinou no Brasil, tendo utilizado apenas 55,73% 
das doses recebidas e há cerca de 124 (cento e vinte e quatro) mil doses 
armazenadas prontas para a distribuição nos municípios maranhenses.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 989 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Senhor Comandante do 24° Batalhão de Infantaria de Selva - 24° BIS, 
TENENTE CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEI-
RO, solicitando que aprecie a possibilidade de VIABILIZAR APOIO 
TÉCNICO E LOGÍSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS 
E IMUNIZAÇÕES CONTRA COVID-19 NO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

Considerando que o Exército Brasileiro tem atuado em apoio a 
outros estados e cidades no Brasil, onde a pandemia tem agravado o 
quadro da saúde da população, pelo presente, solicito a Vossa Exce-
lência que tome providências no sentido de viabilizar apoio técnico e 
logístico desta unidade para ampliar a distribuição e vacinação da popu-
lação maranhense contra a COVID-19, tendo em vista que o Estado é 4º 
(quarto) que menos vacinou no Brasil, tendo utilizado apenas 55,73% 
das doses recebidas e há cerca de 124 (cento e vinte e quatro) mil doses 
armazenadas prontas para a distribuição nos municípios maranhenses.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - 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 990 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário municipal 
Saúde, JOEL NUNES, solicitando que apreciem a possibilidade de IN-
CLUIR OS MOTORISTAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 
PASSAGEIROS COMO TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MO-
TORISTAS DE APLICATIVO NO GRUPO PRIORITÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia, o transporte de pessoas é um papel funda-
mental na sociedade que movimenta todo o estado. O poder legislativo, 
por sua vez, não pode se manter omisso. É necessário tratar com devido 
respeito as necessidades desses profissionais. Diante disso, é necessário 
priorizar grupos de risco e categorias profissionais essenciais que ficam 
expostas e, em consequência, com maiores chances de contágio e trans-
missão da doença. 

Ante o exposto, justifica-se a necessidade de incluir os trabalha-
dores do transporte individual de passageiros como taxistas, mototaxis-
tas e motoristas de aplicativo no grupo prioritário de vacinação, tendo 
em vista o caráter essencial das atividades desempenhadas pelos mes-
mos e ao alto risco de contaminação em que esses trabalhadores estão 
expostos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 991 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO, e ao Secretário Estadual de 
Saúde, CARLOS LULA, solicitando que apreciem a possibilidade de 
INCLUIR OS MOTORISTAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASSAGEIROS COMO TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E 
MOTORISTAS DE APLICATIVO NO GRUPO PRIORITÁRIO 
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia, o transporte de pessoas é um papel funda-
mental na sociedade que movimenta todo o estado. O poder legislativo, 
por sua vez, não pode se manter omisso. É necessário tratar com devido 
respeito as necessidades desses profissionais. Diante disso, é necessário 
priorizar grupos de risco e categorias profissionais essenciais que ficam 
expostas e, em consequência, com maiores chances de contágio e trans-
missão da doença. 

Ante o exposto, justifica-se a necessidade de incluir os trabalha-
dores do transporte individual de passageiros como taxistas, mototaxis-
tas e motoristas de aplicativo no grupo prioritário de vacinação, tendo 
em vista o caráter essencial das atividades desempenhadas pelos mes-
mos e ao alto risco de contaminação em que esses trabalhadores estão 
expostos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 992 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretá-
rio Estadual de Saúde, CARLOS LULA, solicitando que apreciem a 
possibilidade de INCLUIR BANCÁRIOS E TRABALHADORES 
DA REDE BANCÁRIA NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACI-
NAÇÃO CONTRA A COVID-19.

A categoria dos trabalhadores da rede bancária lida diariamente 
com aglomerações de pessoas e filas nos autoatendimentos, bem como 
nos serviços de caixa e áreas de gerência e negócios e bancárias e ban-
cários são obrigados a trabalhar o tempo todo. Diante disso, se a deman-
da nas agências bancárias tem sido muito grande, eles também têm que 
estar na prioridade da vacina. É justo que estejam. A categoria, em todos 
os momentos, mesmo nos feriados ou quando há lockdown decretado 
na cidade, tem que ir até as agências bancárias. Estão atendendo muita 
gente no pagamento das aposentadorias, pessoas que não conseguem 
usar o cartão, que não sabem usar os canais digitais e principalmente 
nos assuntos referentes ao auxílio emergencial, fato que coloca os tra-
balhadores de bancos em alto risco de contaminação. Convém ressaltar 
que a atividade bancária é considerada essencial nos termos do Decreto 
n° 10.282 de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto n° 10.329 de 
28 de abril de 2020, que regulamenta a Lei n°13.979 de 6 de fevereiro 
de 2020. Diante disso, solicita-se que os trabalhadores das redes ban-
cárias do Estado do Maranhão sejam inclusos no grupo prioritário de 
vacinação contra a COVID-19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 993 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário munici-
pal Saúde, JOEL NUNES, solicitando que apreciem a possibilidade de 
INCLUIR BANCÁRIOS E TRABALHADORES DA REDE BAN-
CÁRIA NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA 
A COVID-19.

A categoria dos trabalhadores da rede bancária lida diariamente 
com aglomerações de pessoas e filas nos autoatendimentos, bem como 
nos serviços de caixa e áreas de gerência e negócios e bancárias e ban-
cários são obrigados a trabalhar o tempo todo. Diante disso, se a deman-
da nas agências bancárias tem sido muito grande, eles também têm que 
estar na prioridade da vacina. É justo que estejam. A categoria, em todos 
os momentos, mesmo nos feriados ou quando há lockdown decretado 
na cidade, tem que ir até as agências bancárias. Estão atendendo muita 
gente no pagamento das aposentadorias, pessoas que não conseguem 
usar o cartão, que não sabem usar os canais digitais e principalmente 
nos assuntos referentes ao auxílio emergencial, fato que coloca os tra-
balhadores de bancos em alto risco de contaminação. Convém ressaltar 
que a atividade bancária é considerada essencial nos termos do Decreto 
n° 10.282 de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto n° 10.329 de 
28 de abril de 2020, que regulamenta a Lei n°13.979 de 6 de fevereiro 
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de 2020. Diante disso, solicita-se que os trabalhadores das redes ban-
cárias do Estado do Maranhão sejam inclusos no grupo prioritário de 
vacinação contra a COVID-19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 994/2021

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 Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para os Municípios de São João dos Patos, Paraibano e Pastos 
Bons, no mês de maio do corrente ano, ou ainda na data mais pró-
xima a ser ajustada. 

O programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secreta-
rias da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização 
de serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses. 
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às mu-
lheres maranhenses que mais precisam, especialmente nos referidos 
municípios. Desta forma, justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de abril 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 995 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica no bairro do Parque Vi-
tória, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de abril de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 996 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o senhor Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica no bairro do 
Parque Vitória, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de abril de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 01/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA M J DE CARVALHO COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELI. CLÁUSULA PRIMEIRA: Retifica-se, por erro ma-
terial, a Cláusula 2.1.4 do Termo de Contrato de Prestação de Serviço 
n.º 01.2021 e o preâmbulo da mesma, da seguinte maneira:- PREÂM-
BULO: Pelo presente instrumento, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO, com sede em São Luís-MA, na Avenida Jerônimo 
de Albuquerque, s/n. Bairro Calhau, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o n.º 05.294/848/0001-94, neste ato representada 
por seu Presidente, OTHELINO NETO, inscrito no Cadastro Nacio-
nal de  Pessoa Física sob o n.º 585.725.383-72, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa M J DE CARVALHO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI., inscrita no CNPJ sob o nº 20.510.271/0001-02, 
com inscrição estadual: 124407447, sediada na Av. Marechal Castelo 
Branco, 313, sala 406, CEP- 65076-090, São Luís-MA doravante de-
signada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Madson Jorge 
de Carvalho, portador do CPF n.º 064.019.963-63 tendo em vista o que 
consta no Processo nº 2064/2020  e em observância às disposições do 
art. 24, inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e Resolução 
Administrativa n.º 955/2018, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA: 2.1.4 O prazo de vigência do 
contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, caso haja 
interesse da Alema, conforme art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Atuação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profis-
sionais; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recurso: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro; Histórico: Serviço 
técnico para elaboração de plano de controle ambiental (PCA) e plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) para a ALEMA. NOTA 
DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000163 
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em 03.02.2021, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) BASE 
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2064/2020-AL. 
DATA DA ASSINATURA: 06.04.2021. ASSINATURA:  CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e CONTRATADA - M J DE CARVALHO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI., CNPJ nº 20.510.271/0001-02. São Luís–MA, 12 
de abril de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 125/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 035/2021-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO 

SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES 
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tec-
nologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e 
Fiscal Substituto do Contrato nº 12/2021-AL, com a Empresa LAMPP 
IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA., que tem por objeto contrata-
ções de serviços de fábrica de software, incluindo desenvolvimento e 
melhoria de soluções de software, sustentação de soluções de software 
e mensuração de tamanho de soluções de software e validação de men-
surações realizadas por terceiros, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo  I - Termo de Referência de  Pregão 
Eletrônico  nº 20190008 - ETICE/DITEC e na proposta da Contra-
tada, 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 con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das 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 LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

MINUTA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2020-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de 
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da 
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de 
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 00281/2020-ALE-
MA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação dire-
ta a contratação direta com a empresa N. T. C – TREINAMENTOS, 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ n° 
10.614.200/0001-98, para efetivação das inscrições de servidores desta 
Casa Legislativa para participarem do curso online “Aspectos Relevan-

tes da Nova Lei de Licitações – As principais Inovações nas Contrata-
ções Públicas”, visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade 
das técnicas e procedimentos, buscando maiores e melhores resultados 
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. De-
termino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput 
da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, 
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 09 de abril de 
2021.Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA 

Ofício Nº 078/2021 – GP

Apicum-Açu, 08 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman – Av. Jerônimo de Albuquerque – Sí-

tio do Rangedor – Calhau Cep: 65.071-750 – São Luís – MA

Assunto: Decretação de Estado de Calamidade Pública

Senhor Presidente,
1. Comunicamos a Vossa Excelência e demais Pares 

desta Augusta Casa Legislativa que o Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal declarou Calamidade Pública no Município de Apicum- Açu, con-
forme Decreto nº 26/2021, de 01 de abril de 2021, com publicação na 
data de 06 de abril de 2021, cuja cópia segue em anexo.

2. Com base nas informações constantes no docu-
mento anexo e atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, soli-
cita-se reconhecimento estadual da situação de anormalidade declarada.

3. Dentre as razões pelas quais requer-se o reconhe-
cimento, destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento adver-
so, os quais impliquem, de forma significativa, no comprometimento da 
capacidade de resposta econômica e/ou administrativa do poder muni-
cipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar 
por parte dos Governos Federal e Estadual para as ações de socorro e 
assistência à população e reabilitação do cenário.

Atenciosamente,

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26/2021 DE 01 DE ABRIL DE 2021. 

Declara estado de calamidade pú-
blica no município de Apicum-Açu -MA 
em virtude da existência de casos de con-
taminação pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformida-
de com ART. 52, II da Lei Orgânica do Município de Apicum Açu/MA 

CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do 
bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômicas nas 
localidades atingidas por eventos adversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
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a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indi-
cadores crescentes em todo o Maranhão, inclusive com casos compro-
vados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de 
transmissibilidade;

CONSIDERANDO a declaração do estado de calamidade públi-
ca, em todo o território do Estado do Maranhão, para fins de prevenção 
e enfrentamento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral – COBRADE 
1.5.1.1.0), infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), instaura-
da pelo Decreto 36.597, DE 17 DE MARÇO DE 2021;

CONSIDERANDO o aumento exponencial de casos ativos in-
fecção por COVID o território de Apicum-Açu durante o primeiro tri-
mestre de 2021;

CONSIDERANDO a dificuldade logística de manutenção dos 
atendimentos ao aumento de casos de pacientes com síndromes gripais, 
síndromes respiratórias aguda grave e COVID 19 nos serviços de saúde 
de Apicum-Açu;

DECRETA

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, em todo 
o território do município de Apicum-Açu, para fins de prevenção e 
enfrentamento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral – COBRADE 
1.5.1.1.0), infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).  

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção da CO-
VID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se re-
fere este Decreto constam do Decreto Municipal 020 de 19 de março 
de 2021, podendo ser complementadas ou realinhadas por instrumento 
especifico.

Art. 3º Todos os órgãos e entidades da administração municipal, 
no âmbito de suas respectivas competências, envidarão esforços para 
apoiar as ações de resposta ao estado de calamidade pública a que se 
refere este Decreto.

Art. 4º A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM 
AÇU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2021.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 
Prefeito Municipal

Ofício nº 038/2021-GP
Bela Vista do Maranhão (MA), 09 de abril de 2021.

A(o) Exma(o). Sr(a).
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão.

Ilustríssimo, 
Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao estado de cala-

midade pública instaurado no Município de Bela Vista do Maranhão, 
vimos, através deste, encaminhar Decreto 015/2021 de 09 de abril de 
2021, que estabelece calamidade pública municipal no ano de 2021, 
para apreciação.  

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos e estima e 
elevada consideração, colocando-nos a inteira disposição

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 015, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

Declara situação de calamidade 
pública no Município de Bela Vista do 
Maranhão em virtude da notificação de 
casos de contaminação pela COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infec-
ciosa Viral) no Estado do Maranhão, da 
necessidade de medidas preventivas de 
combate, da necessidade de assistência à 
população, mobilização de recursos em 
nível local e/ou complementados com o 
aporte de recursos estaduais e federais e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARA-
NHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69, 
inciso IV e seguintes da Lei Orgânica Municipal, e o art. 82, inciso VI, 
da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e 

CONSIDERANDO que compete ao Município em cooperação 
com o Estado e a União a defesa da saúde, preservando o bem-estar da 
população, bem come das atividades socioeconômicas diante de even-
tos adversos; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saú-
de Pública de lmportância Nacional, em decorrência da infecção Hu-
mana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o 
Sistema Único de saúde para identificação da etiologia dessas ocorrên-
cias, bem com a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março do ano de 2020, o estado de pande-
mia de COVID-19;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal n° 10.212, de 30 
de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento 
Sanitário Internacional; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal n° 13.979/2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do Coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 35.672 de 19 de Março de 
2020, exarado pelo Poder Executivo Estadual, que Declarou situação 
de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude do aumento 
do numero de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos suspei-
tos (hoje confirmados) de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de chuvas 
intensas (COBRADE 1.3.2.1.4); 

CONSIDERANDO que compete aos Entes Públicos Munici-
pais, em formato tripartite com a União e os Estados, elaborar planos de 
saúde pública, bem como planos de combate as pandemias; 

CONSIDERANDO a perspectiva de aumento exponencial dos 
casos de Coronavírus no nosso Estado, o que poderá levar ao colapso 
de nosso sistema de saúde com demanda maior que a oferta de leitos, 
Como tem ocorrido em outros países, com desdobramentos diários, 
necessitando de esforço conjunto no emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agra-
vos a saúde publica, a fim de evitar a disseminação da doença já noti-
ficada no Estado e em Municípios vizinhos a Bela Vista do Maranhão; 

DECRETA:
Art.1° Fica declarada situação de calamidade pública, em todo 

o território do Município de Bela Vista do Maranhão/MA, para fins de 
prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença In-
fecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0) conforme instrução Normativa 
n° 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacio-
nal. 

Art. 2°. Para o enfrentamento da situação de calamidade era de-
clarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas: 
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I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa 
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Fede-
ral, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020; 

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens 
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do 
art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° 
da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

III - ficam suspensas per tempo indeterminado as ferias e licenças 
estatutárias passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos muni-
cipais que atuam nos serviços, públicos de saúde, bem como daqueles 
que, pela natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continui-
dade sem prejuízo para a população, circunstância que deve ser analisa-
da pelo titular da Secretaria Municipal de Administração;

Art. 3º. Ficam mantidas as suspensões para realização de qual-
quer evento em local fechado ou aberto, que implique em aglomeração 
de pessoas.

Art. 4º As medidas sanitárias destinadas à contenção da CO-
VID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se refe-
re este Decreto constarão de normas estaduais específicas.

Art. 5º Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de 
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações 
de resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este De-
creto.

Art. 6º A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te novos decretos.

Art. 8º. Este Decreto deverá ser submetido aos Poderes Execu-
tivo Estadual e Federal para fins do reconhecimento de que tratam as 
normas legais

Art. 9. As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão ser 
reavaliados a qualquer memento, de acordo com a situação epidemio-
lógica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo, ·enquanto 
durar o estado de calamidade.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Bela Vista do Maranhão, 09 de abril de 2021.

JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO
Prefeito Municipal

Oficio nº 38/2021.
Nina Rodrigues/MA, 07 de Abril de 2021.

À sua Excelência o Senhor 
OTHELINO NETO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão. 

Assunto: Encaminhamento do Decreto Municipal nº 013/2021, 
que decreta Situação de Calamidade Pública, Aprovado e Homologa-
do pela Câmara Municipal e pede o reconhecimento a esta Egrégia 
Casa Legislativa do Estado do Maranhão.

Ilustre Presidente,
Com os nossos melhores cumprimentos e cordialidades de es-

tilo, faço o uso do presente expediente, em observação a forma esta-
belecida e fundamentada no artigo 65  da Lei Complementar Federal 
nº  101/2000, vem cumprir o dever de comunicar a este Parlamento 
Estadual do Estado do Maranhão, sobre a edição do Decreto Muni-
cipal tombado sob o nº 13/2021, Dispondo sobre a“ Declaração do 
“Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Município de Nina 

Rodrigues/MA, para fins de enfrentamento e prevenção a Pande-
mia provocado pelo novo Coronavirus  – Covid-19”, haja vista a si-
tuação anormal, emergencial enfrentada no cotidiano deste Município, 
por meio das Ações de Socorro e Assistência Humanitária prestados à 
população afetada. 

Deste modo, é que o Gestor Municipal, vem requerer o necessário 
e legal RECONHECIMENTO DO “ESTADO DE CALAMIDADE 
PUBLICA, no âmbito do Município de Nina Rodrigues/MA, em 
virtude do aumento desordenado de casos positivados, bem como se 
fazem necessários a adoção das medidas de enfrentamento e pre-
venção a Pandemia provocada pelo novo Coronavirus – Covid 19. 

Certo do acolhimento, renovo votos de estima e elevado apreço.

      Respeitosamente,

Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13/2021, DE 08 DE MARÇO DE 2021.

Declara situação de Calamidade 
Pública no Município de Nina Rodri-
gues/MA e dispõe sobre medidas de en-
frentamento à pandemia provocada pelo 
novo coronavírus COVID-19 e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NINA RODRGUES, Estado 
do Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Consti-
tuaçao Federal de 1988, em conformidade com a Lei Orgânica do Mu-
nicípio e demais legislações aplicadas a especie.

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, em atendimento ao princípio do interesse público, expedir de-
cretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o 
bem-estar da coletividade no ambito do município de Nina Rodrigues/
MA;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06.02.2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavírus COVID-19, declarou estado de emergência e ou calamida-
de em saúde pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de mar-
ço de 2020 e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram 
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Por-
taria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e opera-
cionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020, 
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de ca-
lamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efeti-
vo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medi-
camentos, equipamentos e insumos de saúde a serem usados no comba-
te da PANDEMIA COVID-19.

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas no ambito municipal.

CONSIDERANDO que o município  de Nina Rodrigues/MA, já 
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vem suportando, em atos preparatórios, despesas não previstas, para 
enfrentamento do avanço do Coronavírus, causador do COVID-19. 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âm-
bito do Município de Nina Rodrigues/MA, as regras, procedimentos 
e medidas para o enfrentamento da citada situação de emergência em 
saúde pública,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública no Mu-

nicípio de Nina Rodrigues/MA, em razão da pandemia de doença in-
fecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus COVID-19.

Art. 2º Para o enfrentamento da situação de calamidade pública 
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas natu-
rais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior 
de indenização justa;

II - Nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica 
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da situação de calamidade pública.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de atividades dos órgãos 
públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, pelo 
periodo de 30 dias, ressalvadas as atividades  nescessárias ao enfreta-
mento durante a situação de calamidade pública no município de Nina 
Rodrigues/MA.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela 
COVID-19, ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de 
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprova-
ções necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 
4.615/2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de 
férias, ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com 
transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas ati-
vidades via home office, durante 14 (quatorze) dias contados da data 
de seu retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas diretorias de 
gestão de pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que com-
prove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá 
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Os atestados médicos serão homologados administrativa-
mente pela da secreta municipal de saude de Nina Rodrigues/MA.

Art. 4º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências 
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de con-
tágio pela COVID-I9, em especial, durantes o estado de Calamidade 
Publica, conforme esta delineado nas medidas transitórias previstas 
neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas poderão submeter, preferencialmen-
te, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situa-
ção  de calamidade pública, observando  para tantos as disposiçoes legais. 

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e 
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados 
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os neces-
sários para o combate da pandemia COVID-19.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão per-
manecer em seus domicílios em atendimento a determinaçoes legais.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art. 
6º, no período de situação de emergência está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores su-
ficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos 
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço empregado no com-
bate ao COVID -19.

Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento 
à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos, 
desde de que sejam supridas  as demandas nescessarias ao bom anda-

mento do serviço na Adminsitraçao Publica.
Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferi-

das ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urba-
na, assistência social e do serviço funerário em atendimento da ativida-
des de enfretamento do COVID-19.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de ca-
lamidade Publica o afastamento de servidores para viagens ao exterior;

I - A realização de provas de concurso público da Administra-
ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança no âmbito do municipio de Nina Rodrigues/MA.

Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

I - Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser 
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condi-
ções mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as 
peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas 
indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estri-
tamente necessário;

III - Disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso 
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade 
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - Afastar, de imediato, pelo período de situação de emergên-
cia servidores, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer 
doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas 
mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos seus postos 
de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;

V - Organização da jornada de trabalho dos servidores, per-
mitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos 
horários de pico de afluência ao sistema de transporte público, em re-
gime de rodízio, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade 
municipal;

VI - Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais;

VII - Suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em es-
pecial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução 
para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o 
comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, 
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas;

VIII - Determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) Que notifiquem as empresas de prestação de serviços 

com terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações par-
ceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus co-
laboradores, a adoção das providências de precaução, definidas pelas 
autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sin-
tomas compatíveis ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção 
respiratória;

b) A intensificação do acompanhamento e orientação, exi-
gindo das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de 
asseio e desinfecção no período de calamidade, observadas as orienta-
ções das autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção 
na reposição dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo, áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário.

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos, ficam sus-
pensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar a situa-
ção de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indire-
ta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complemen-
tares, relativamente à execução deste Decreto.

§ 1º Fica expressamente vedado a realização de velórios em 
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de 
enterros com participação de mais de 10 pessoas.
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§ 2º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas 

estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação munici-
pal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que 
couber, cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 12. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer 
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglo-
meração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima 
necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme 
orientação do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo 
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Públi-
co Municipal ou por ele autorizado e eventos privados.

Art. 13. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens 
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar, 
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem ma-
nifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo CO-
VID-19.

Art. 14. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes 
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à 
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o 
esvaziamento do estoque de tais produtos durante a situação de calami-
dade pública;

Art. 15. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Corona-
vírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública 
municipal recomenda as medidas e ações contidas no plano municipal 
de contingência, tais como:

I. Isolamento social voluntário para todas as pessoas, em espe-
cial que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha 
havido confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 
(sete) dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II. Isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para 
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas 
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para res-
pirar);

III. Suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou 
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação 
de famílias desabrigadas pelas chuvas;

IV. Utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente 
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para 
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a 
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 16. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contami-

nadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou enco-
mendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina-
ção ou a propagação do novo coronavírus; 

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de 
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doen-
tes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mer-
cadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 17. Para enfrentamento da situação de calamidade publica 
decorrente do COVID-19, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria 
Municipal de  Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - Isolamento;
II - Quarentena;
III - Determinação de realização compulsória de:
a) - Exames médicos;
b)  - testes laboratoriais;
c) - Coleta de amostras clínicas;
d) - Vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) - Tratamentos médicos específicos.
IV - Estudo ou investigação epidemiológica;
V - Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa.
VII 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 

determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tem-
po e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação 
da saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previs-
tas neste artigo:

I - O direito de serem informadas permanentemente sobre 
o seu estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - O direito de receberem tratamento gratuito;
III – O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e 

às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regu-
lamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, 
de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º - As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabi-
lização, nos termos previstos em Lei.

Art. 18. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso.

Art. 19. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a 
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto.

I - A assessoria jurídica poderá, por 30 (trinta) dias, adiar os 
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - Não serão cobrados durante a situação de calamidade pública 
o pagamento do IPTU.

IV- Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças muni-
cipais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de 
ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado 
de calamidade publica no Município de Nina Rodrigues/MA, devendo 
ser mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção 
todas as medidas de segurança contra incêndio já exigidas, salvo ma-
nifestação contrária do Secretário do Município responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão ser 
revistas no caso de fim do estado de Emergência antes dos prazos nele 
previstos, exceção do inciso IV.

Art. 20. Fica o Município de Nina Rodrigues/MA autorizado a 
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço 
de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em 
áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da 
secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 21. Fica o Município de Nina Rodrigues/MA, autorizado a 
remanejar servidores entre secretarias ainda que sejam diversas as fun-
ções exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a capaci-
dade mínima e aptidão do servidor para a realização do serviço, em 
especial na área da saúde durante o periodo de calamidade publica para 
atender as demandas cotidianas da Administraçao Publica.

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número 
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, 
fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 22. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos  de COVID -19 no 
Município  bem como durante o estado de calmidade Publica.

Art. 23. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas 
presenciais, na rede pública municipal e privada, pelo periodo de 30 
(trinta) dias e ou  enquanto durar  a situação de Calamidade publica no 
Municipio de Nina rodrigues/MA.

§ 1º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança 
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo 
de Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e 
garantir a ordem durante o período de calamidade publica no municipio 
de Nina Rodrigues/MA.
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Art.24 - As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos de-

verão adotar todas as medidas e providências necessárias para fins de 
prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, 
observado o disposto neste Decreto.

Parágrafo único: Permanecem todas as medidas sanitárias, de 
adoção das medidas obrigatórias por todos, para fins de prevenção e 
de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, dentre outras:

Art. 25. É obrigatório o uso de máscaras em todo o 
território do município de Nina Rodrigues/MA, conforme 
disciplina  a legislaçao em vigor.

Parágrafo Primeiro- O descumprimento do disposto 
no presente artigo, ensejará a aplicação de multa  no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuizo  da responsabili-
zação criminal da pessoa abordada, que poderá responder 
pelo crime contra a saúde pública alencado no artigo 268 
do Codigo Penal Brasileiro bem como pelo crime de de-
sobediência tipificado no art. 330 Codigo Penal Brasileiro, 
podendo inclusive ser conduzido presença da autoridade 
policial, diante da recusa de usar máscara no momento da abordagem.

Art. 26. É obrigatório o uso de máscaras para ingresso 
em qualquer estabelecimento público ou privado e nele per-
manecer usando a referida máscara, bem como o de respei-
tar o distaciamento social no interior do estabelecimento e 
consequentemente em vias publicas.

Parágrafo Primeiro- os estabelecimentos públicos 
e privados, ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel 
70% na entrada  e dentro do estabelecimento, bem como a manterem 
as portas abertas e ou disponibilizar colaborador para abrir e 
fechar a porta  para atender as disposiçoes legais deste De-
creto.

Parágrafo Segundo - em caso de descumprimento do 
disposto acima, será aplicado a pena de multa no importe de R$ 
500,00 (quinhentos reais) por pessoa sem máscara, encontrada 
no interior do estabelecimento, multa esta aplicada ao  proprietário do es-
tabelecimento privado, e sendo orgão publico ao respectivo 
chefe ali designado para atender as demandas publicas. 

Parágrafo Terceiro – sem prejuízo da multa delinea-
da, também poderá ser aplicada outra multa no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) para cada ato de descumprimento 
das  medidas determinadas anteriomente em obdiencia  a 
legilaçao em vigor.

Parágrafo Quarto – em razao do grade cotaminaçao 
que ocorre em ambito internacional, nacional e municipal, as 
multas serão aplicadas mediante situaçao flagrancial, ou seja, 
no momento em que forem detctadas as irregularidades, que 
naquele ato  terá o alvará de funcionamento cassado e as por-
tas do referidos estabelecimentos privados ou publicos fecha-
das, conforme determina a legislaçao vigente.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28. Revogam-se as disposições e contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nina Rodrigues/MA, em 26 

de março de 2021.
                                                  
                   Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
      Prefeito Municipal de Nina Rodrigues/MA

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° ANO LE-
GISLATIVO, DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES – MA.

Aos cinco dias do mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte 
e um), às 09:hs 30min,  no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nina 
Rodrigues,  Plenário José Ribamar Pereira, situado à Praça Rui Fer-
nandes Costa, s/n, sob a Presidência da vereadora, CONCEIÇÃO DE 
MARIA BRAGA C. CRUZ – PDT, tendo como Secretária a Vereadora 
LUCIANA DE ARAÚJO BRAGA – MDB, verificou-se o quórum regi-
mental com a Presença dos seguintes vereadores: IRATAN DIAMAN-

TINA DA SILVA - PDT; RAIMUNDO MARQUES FREITAS – PRB; 
MARIA DOLORES FARIAS MENEZES -PT; ANTONIO TEIXEIRA 
COSTA GULART FILHO - MDB; WALFREDO CORREA FILHO - 
PDT e ISRAEL SOARES DOS SANTOS - PDT. Em seguida a Pre-
sidente convida todos a ficarem de pé em respeito à execução ao do 
Hino Nacional. Logo após, com a proteção de Deus a Presidente declara 
aberta a sessão. A Presidente autoriza o 2° secretária a fazer a leitura da 
ATA anterior que é aprovada sem contestação. Em sequencia foi reali-
zada a leitura do Decreto Municipal n° 13/2021, que declara a situa-
ção de Calamidade Pública no Município de Nina Rodrigues/MA e 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus COVID-19 e dá outras providências. A presi-
dente justifica a ausência do vereador JOSÉ ERLAN RODRIGUES DE 
SOUSA – PDT nesta esta casa legislativa e prestou suas condolências 
ao mesmo pelo falecimento do seu pai, que estava internado com CO-
VID-19 e veio a óbito. Em seguida a presidente esclarece que o Decre-
to foi analisado em caráter excepcional. Assim usaram da palavra os 
senhores Parlamentares: IRATAN DIAMANTINA DA SILVA; RAI-
MUNDO MARQUES FREITAS; MARIA DOLORES FARIAS 
MENEZES; LUCIANA DE ARAUJO BRAGA; ANTONIO TEI-
XEIRA C. GULART FILHO; ISRAEL SOARES DOS SANTOS E 
WALFREDO CORREA FILHO, desta forma,   foram unanimes  os 
vereadores em seus discursos, aprovando o Decreto de Nº 13/2021 que 
trata do Estado de Calamidade Pública, vez que o município atravessa 
um  caos em razão de varias pessoas infectadas, internadas e conse-
quentemente alguns casos de óbitos, sendo o presente Decreto ferra-
menta necessária ao Poder  Executivo Municipal que  precisa tomar  
providencias mais severas, mais rigorosas no quesito de cumprir com 
exigências de fiscalizar o uso de máscaras e o uso do álcool em gel em 
todos os departamentos públicos e privados,  ante  a grande necessidade 
em controlar a situação periclitante ora enfrentadas, assim exauridas as 
discussões a presidente coloca o Decreto em votação sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Não havendo manifestos de parlamentar 
que desejasse se manifestar, a Senhora Presidente encerra a presente 
sessão, pediu que fosse lavrado em Ata para que tenha efeitos legais. 
Nina Rodrigues, Plenário José Ribamar Pereira em 05 de Abril de 2021.

Presidente:________________________________
Secretária:_________________________________

Ofício Nº 144/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal de 
Riachão/MA

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Assunto: Reconhecimento do estado de calamidade pública 
no Município de Riachão/MA

Venho, por meio deste, solicitar o RECONHECIMENTO por 
parte da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do estado de 
calamidade pública no Município de Riachão/MA conforme o decreto 
municipal nº 09 de 12 de março de 2021.

Sem mais para o momento, desejo as melhores estimas e consi-
derações. 

Cordialmente, 

Riachão/MA, 08 de abril de 2021

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

DECRETO MUNICIPAL Nº 09 DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

Declara situação de Calamidade 
em Saúde Pública no Município de Ria-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                  SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 23
chão-MA, e dispõe sobre medidas de 
enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus (COVID-19) e 
H1N1 e dá outras providências.

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE RIA-
CHÃO (MA), RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei com fulcro no artigo 
68, VI da Lei Orgânica do Município de Riachão e em conformidade a 
Constituição Federal de 1988: 

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base a Lei Orgâ-
nica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com 
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pú-
blica de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Cala-
midade de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em Saúde 
Pública de Importância Nacional - ESPIN; 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de 
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconhe-
ceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Por-
taria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e opera-
cionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020, 
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de ca-
lamidade pública em saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efeti-
vo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais; 

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medi-
camentos, equipamentos e insumos de saúde; 

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas; 

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos 
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do 
coronavírus, causador do COVID-19; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 
65; e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Riachão/MA as regras, procedimentos e me-
didas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde 
pública,

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saú-

de Pública no Município de Riachão/MA, até 31/12/2021, em razão da 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação brasileira de de-
sastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de casos de H1N1. 

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições 
constantes do Decreto Municipal 07 de 09 de março de 2021, acrescidas 
do que dispõe o presente ato. 

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade pública ora declarado, ficam estabelecidas as se-
guintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição 

Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens 
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do 
art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° 
da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Art.3º - Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administra-
ção providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esfor-
ços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e 
o combate da COVID-19. 

Art.4º - Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art.5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIA-
CHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 12 DE MARÇO DE 2021.

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Riachão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 093/SEMUS/2021   
Riachão, 09 de abril de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor,

Dr. Rodrigo Guimarães Silva.
Procurador Geral do Município de Riachão – MA

Assunto: justificativa de reconhecimento de calamidade pública
Excelentíssimo Procurador,

É de notório conhecimento que, em razão da pandemia ocasio-
nada pelo vírus SARS-Cov2 (coronavírus) causador da doença CO-
VID-19, as autoridades públicas foram obrigadas a tomar uma série 
de medidas restritivas para tentar inibir o avanço da doença em todo 
mundo.

Ocorre que, mesmo diante das estratégias adotadas através de 
seus representantes públicos municipais, estaduais, federais e distrital, o 
que inclui um momento histórico para todos, que é a vacinação contra a 
COVID-19, ainda percebe-se que, mesmo com todos os esforços sendo 
realizados pelas esferas do governo, que essas medidas ainda permane-
cem impositivas. 

Tal citação se dá pelo fato de que diariamente, em nosso municí-
pio, constatam-se novos casos detectados, sejam eles leves, moderados 
ou graves, de diversas faixas etárias. Acompanhados de internações e 
por vezes, óbitos, assim como informados nos boletins epidemiológicos 
emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Trata-se de um momento excepcional, com muitas incertezas 
e que, impreterivelmente, deve ser revisto urgentemente por todos os 
governantes de forma imediata, haja vista necessidade de evitar-se o 
colapso do Sistema de Saúde local.  

Na certeza de que, juntos, ofertaremos um Sistema Único de Saú-
de de qualidade com direito, assistência, dignidade, acolhimento, res-
peito e acessibilidade, formulo votos de estima consideração e apreço.

Atenciosamente

Rauny de Sá Cunha
Secretário Municipal de Saúde

Port. Nº 122/2021




