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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da Dé-
cima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, realizada no treze de abril de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Doutor Leonardo Sá,  Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricar-
do Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as):  Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio 
Soares, Pastor Cavalcante. 

I – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 024/2021
São Luís, 14 de Abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, 
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, 
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 103/2019, que 
obriga refinarias, distribuidoras e revendedoras de gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem informações de preços 
ao PROCON/MA, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 103/2019, que obriga refinarias, 
distribuidoras e revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para 
uso residencial a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, 
e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
103/2019.

RAZÕES DO VETO

Cuida-se de proposta legislativa que, no intento de estabelecer 
normas de proteção e defesa do consumidor, fixa uma série de obriga-
ções que tem como destinatários refinarias, distribuidores e revende-
dores de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (de uso residencial, botijão 
padrão P13) e de combustíveis (postos de combustíveis).

O art. 1º do Projeto de Lei nº 103/2019 estabelece regras que 
devem ser observadas tanto pelos fornecedores que atuam no refino 
propriamente dito (transformação do petróleo em derivados) quanto 

pelos fornecedores que atuam na distribuição (venda a atacado) e re-
venda (venda a varejo) de derivados de petróleo (GLP e combustíveis).

Inicialmente, há de destacar que, nos termos do art. 117, inciso 
II, da Constituição Federal, a refinação do petróleo (seja nacional ou 
estrangeiro) é monopólio da União. A Política Energética Nacional e 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo são disciplinadas pela 
Lei Federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que, em seus arts. 4º (in-
ciso II) e 5º, estabelece que o refino é atividade regulada e fiscalizada 
pela União.

Em que pese o art. 8º, inciso VII, da Lei Federal nº 9.478/1997 
fixar a possibilidade de fiscalização concorrente pelos Estados das ativi-
dades integrantes da indústria do petróleo no que tange ao cumprimento 
de normas consumeristas, as medidas estaduais não podem interferir 
propriamente na regulação em tais atividades, em especial na refina-
ção, que é de monopólio pela União.

Nos termos propostos, ao adotar amplo rol de fornecedores, 
o art. 1º do Projeto de Lei nº 103/2019 extrapola o âmbito consume-
rista e de certo modo atinge a própria regulação das atividades que 
compõem  a indústria do petróleo, sendo essa, pois, a razão pela qual 
oponho veto ao art. 1º (caput, incisos e alíneas) da proposta legislativa 
em comento.

Os arts. 2º e 3º da proposta legislativa assim dispõem:
Art. 2º  Ficam os fornecedores de que trata o art. 1º desta Lei 

obrigados a encaminhar ao PROCON do Estado do Maranhão 
(PROCON/MA), semanalmente, até às 12h de sexta-feira, via canal 
de atendimento eletrônico definido pelo órgão responsável pela fiscali-
zação, o valor previsto dos preços a serem praticados em seu estabe-
lecimento em relação aos combustíveis e ao gás de cozinha residencial, 
padrão P-13, comercializado para a semana seguinte.

Parágrafo único.  Em caso de imprevisível aumento no valor 
dos produtos disciplinados no caput, deverá ser comunicado com 24h 
de antecedência o novo preço a ser praticado, bem como a respectiva 
justificativa, ao PROCON/MA.

Art. 3º Após o recebimento dos valores de que trata o art. 2º, o 
PROCON/MA poderá divulgar o resultado dos 10 (dez) preços mais 
baixos, indicando os respectivos revendedores/fornecedores prati-
cantes, com o objetivo de garantir a identificação destes aos consumi-
dores.

[grifo nosso]
De acordo com os dispositivos supramencionados, as refinarias, 

distribuidores e revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (de 
uso residencial, botijão padrão P13) e de combustíveis deverão infor-
mar, semanalmente, ao Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão (PROCON/MA) os preços que desejam 
praticar na semana seguinte. Em caso de imprevisível aumento, a co-
municação deverá ser feita com 24 horas de antecedência, a qual deve 
ser acompanhada da respectiva justificativa.

É previsto, ainda, que a partir das informações prestadas pelos 
fornecedores, será divulgada lista com os 10 (dez) preços mais bai-
xos, indicando os respectivos revendedores/fornecedores a fim de 
que sejam identificados pelo consumidor.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
aos arts. 2º e 3º da proposta legislativa, abaixo transcrito, pelas razões 
a seguir delineadas.

Como é sabido, a República Federativa do Brasil tem como fun-
damento, dentre outros, a livre-iniciativa. Por essa razão, a ordem eco-
nômica brasileira tem como princípios, ao lado da defesa do consumi-
dor, a livre concorrência e a liberdade para o exercício de qualquer 
atividade econômica (art. 1º, inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da 
Constituição Federal).

A livre iniciativa significa a livre concorrência. A opção pela eco-
nomia de mercado baseia-se na crença de que a competição entre os 
agentes econômicos e a liberdade de escolha dos consumidores pro-
duzirão os melhores resultados sociais (GONÇALVES, 2020).

Desse modo, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado 
na ordem econômica para proteção do consumidor não pode contrariar 
ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essen-
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ciais. No regime constitucional vigente, marcado pela livre iniciativa, 
o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir 
espaços relevantes da iniciativa privada.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal 
Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.304/2014, DE 
PERNAMBUCO. IMPOSIÇÃO A MONTADORAS, CONCESSIO-
NÁRIAS E IMPORTADORAS DE VEÍCULOS. FORNECIMENTO 
DE CARRO RESERVA EM REPAROS SUPERIORES A 15 DIAS, 
DURANTE GARANTIA CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDA-
DE INTEGRAL DA LEI. 1. É inconstitucional, por extrapolação de 
competência concorrente para legislar sobre matérias de consumo, lei 
estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de 
veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo auto-
móvel fique inabilitado por mais de 15 dias por falta de peças originais 
ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de 
garantia contratual. 2. Da interpretação sistemática dos arts. 1º, IV, 
5º, 24, V e VIII, 170, IV e 174, todos da Constituição Federal, ex-
traem-se balizas impostas ao legislador estadual, quando da elabo-
ração de normas consumeristas. São, assim, vedadas extrapolações 
de competência concorrente e violações aos princípios da isonomia, 
livre iniciativa e da livre concorrência, sobretudo no que concerne 
à criação de ônus estadual a fornecedores, como verificado no exem-
plo da Lei nº 15.304/2014 do Estado de Pernambuco. Precedentes: ADI 
3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.645, Rel. Min. Ellen Gracie; 
ADI 2.656, Rel. Min. Maurício Corrêa. 3. (...) 4. Ação direta de in-
constitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por 
vício formal, a inconstitucionalidade da Lei nº 15.304, de 04.06.2014, 
do Estado de Pernambuco, em sua integralidade. 

(STF. ADI 5158, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tri-
bunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019, grifo nosso)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS 
DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO 
DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CA-
BÍVEL. 1. A intervenção estatal na economia como instrumento de 
regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna 
de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito 
aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão 
resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não 
malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república 
(art. 1º da CF/1988). Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: 
As atividades econômicas surgem e se desenvolvem por força de 
suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre concor-
rência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, no entanto, pode ser 
quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, 
trustes e outras deformações que caracterizam a concentração do poder 
econômico nas mãos de um ou de poucos. Essas deformações da ordem 
econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufo-
car toda a concorrência e por dominar, em consequência, os mercados e, 
de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento. 
Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir 
para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da li-
vre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, 
e para manter constante a compatibilização, característica da eco-
nomia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o 
interesse social. A intervenção está, substancialmente, consagrada na 
Constituição Federal nos arts. 173 e 174. Nesse sentido ensina Duci-
ran Van Marsen Farena (RPGE, 32:71) que “O instituto da interven-
ção, em todas suas modalidades encontra previsão abstrata nos artigos 
173 e 174, da Lei Maior. O primeiro desses dispositivos permite ao 
Estado explorar diretamente a atividade econômica quando necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. O segundo outorga ao Estado, como agente 
normativo e regulador da atividade econômica. o poder para exercer, na 
forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
esse determinante para o setor público e indicativo para o privado”. Pela 
intervenção o Estado, com o fito de assegurar a todos uma existência 
digna, de acordo com os ditames da justiça social (art. 170 da CF), 
pode restringir, condicionar ou mesmo suprimir a iniciativa privada em 
certa área da atividade econômica. Não obstante, os atos e medidas 
que consubstanciam a intervenção hão de respeitar os princípios 
constitucionais que a conformam com o Estado Democrático de 
Direito, consignado expressamente em nossa Lei Maior, como é o 
princípio da livre iniciativa. Lúcia Valle Figueiredo, sempre precisa, 
alerta a esse respeito que «As balizas da intervenção serão, sempre e 
sempre, ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração 
expressa dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre 
eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa» (DIÓGENES GASPARINI, in Curso de 
Direito Administrativo, 8ª Edição, Ed. Saraiva, págs. 629/630, cit., p. 
64). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido 
de que “a desobediência aos próprios termos da política econômi-
ca estadual desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes 
econômicos envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e 
instabilidade, desfavoráveis à coletividade e, em última análise, ao 
próprio consumidor.” (RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Tur-
ma, DJ de 24/03/2006). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: AD-
MINISTRATIVO. LEI 4.870/1965. SETOR SUCROALCOOLEIRO. 
FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁL-
COOL – IAA. LEVANTAMENTO DE CUSTOS, CONSIDERANDO-
-SE A PRODUTIVIDADE MÍNIMA. PARECER DA FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS – FGV. DIFERENÇA ENTRE PREÇOS E CUS-
TOS. 1. Ressalvado o entendimento deste Relator sobre a matéria, a 
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser devida a indenização, 
pelo Estado, decorrente de intervenção nos preços praticados pelas em-
presas do setor sucroalcooleiro. 2. Recurso Especial provido. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 648622 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Tur-
ma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DI-
VULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013, grifo nosso)

Ao exigir que os preços praticados por parte dos fornecedores da 
cadeia do petróleo e derivados sejam previamente informados ao órgão 
estadual de proteção e de defesa do consumidor, a proposta legislativa 
(art. 2º, caput e parágrafo único), acaba por impor a adoção de ação 
estatal incompatível com os princípios do livre embate dos mercados, 
livre iniciativa e livre concorrência.

A precificação é uma das estratégias para exploração das ati-
vidades comerciais. 

As decisões de preço dependem, sobretudo, da definição das tá-
ticas do fornecedor para a oferta de seus produtos e serviços, conside-
rados os objetivos que pretende alcançar. Tais decisões dependem tanto 
de fatores organizacionais internos (a exemplo de custos, organização 
e estratégias de marketing), quanto de fatores ambientais externos (a 
exemplo da natureza do mercado, da demanda e da concorrência).

Nessa perspectiva, a imposição de divulgação antecipada dos 
valores a ser praticados por refinarias, distribuidores e revendedores de 
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (de uso residencial, botijão padrão 
P13) e de combustíveis (postos de combustíveis) frustra a competição 
que deve existir, por opção do constituinte, entre os agentes econô-
micos, bem como interfere na liberdade de escolha dos consumi-
dores.

Relativamente ao art. 3º do Projeto de Lei nº 103/2019, forço-
so reconhecer que eventual sanção também implicaria indevida in-
tervenção estatal na economia, vez que, na forma proposta, o órgão 
estadual de proteção e defesa dos direitos do consumidor poderá 
contribuir para o estabelecimento de preferências entre fornecedo-
res, o que esbarra nos princípios constitucionais que norteiam a atuação 
estatal frente ao setor privado, especialmente os da livre iniciativa e da 
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livre concorrência.

Nessas circunstâncias, a pretexto de adotar medida destinada a 
proteger os consumidores maranhenses, os arts. 2º (caput e parágrafo 
único) e 3º do Projeto de Lei nº 103/2019 acabam por desconsiderar a 
regra do livre embate dos mercados e infringir os princípios da isono-
mia, da livre iniciativa e da livre concorrência, sendo essa, pois a razão 
pela qual lhes oponho veto. 

Por todo o exposto, ante o vício de inconstitucionalidade mate-
rial, oponho veto aos arts. 1º (caput, incisos e alíneas), 2º (caput e 
parágrafo único) e 3º da proposta legislativa em comento. 

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 103/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM - 42021
( relativo ao Processo 237932020 ) Código de validação: 

02A4939DA8

A Sua Excelência o Senhor Deputado 
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
LOCAL

São Luís, 12 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Honra-me submeter à deliberação dos senhores deputados e 
das senhoras deputadas o presente Projeto de Lei, que tem por objeti-
vo regulamentar as atividades desenvolvidas pelas Centrais de Servi-
ços Eletrônicos Compartilhados do Estado do Maranhão (Centrais Car-
torárias), criadas por ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça 
do Maranhão (Provimento 13/2016- CGJ).

As denominadas Centrais de Serviços Eletrônicos Compar-
tilhados têm a finalidade de permitir o intercâmbio de documentos 
eletrônicos e tráfego de informações e dados a fim de que sejam 
prestados serviços digitais, mais eficientes, com menor custo, maior 
segurança e em menor tempo.

Além disso, pelo Projeto de Lei ora apresentado, as Centrais 
Eletrônicas são autorizadas a efetuar a respectiva cobrança pelos 
serviços prestados, cabendo sua gestão às associações representa-
tivas dos serviços elencados no art. 5º da Lei Federal n. 8.935/1994.

É digno de nota, outrossim, que os serviços oferecidos pelas 
Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em quaisquer de 
suas modalidades, constituem serviços de uso facultativo.

O vertente Projeto de Lei institui, ainda, tarifa para custeio 
dos serviços prestados pelas Centrais de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados, prevendo expressamente a adoção de valores módicos.

Quanto ao pormenor, vale destacar que cabe ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão estabelecer, por resolução, o limite 
máximo para cobrança dos serviços oferecidos pelas Centrais (art. 
2º, § 2º) e que o reajuste anual dos valores cobrados deve tam-
bém ser submetido à apreciação da Corte, como prevê o § 2º do art. 4º 
do Projeto de Lei em apreço.

Finalmente, é importante sublinhar que a regulamentação pro-
posta ganha especial relevo nos dias atuais, uma vez que o fun-
cionamento das Centrais Cartorárias eletrônica propicia à população o 
atendimento de suas necessidades referentes às atividades notarial e 
registral sem que necessite de deslocamento, que representaria risco 
à saúde dos usuários e dos prestadores dos serviços.

Essas, em suma, são as razões que justificam a proposta legis-
lativa ora submetida ao Parlamento, na expectativa de que receba a 
costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI Nº 207 DE 2020

Dispõe sobre a Instituição das 
Centrais de Serviços Compartilhadas 
no Estado do Maranhão, e criação 
de tarifa para utilização dos serviços 
prestados eletronicamente e instituição 
da taxa de fiscalização das centrais.

Art. 1º. Ficam instituídas as Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados no Estado do Maranhão, com a finalidade de permitir 
o intercâmbio de documentos eletrônicos e tráfego de informações e 
dados a fim de que sejam prestados serviços digitais, mais eficientes, 
com menor custo, maior segurança e em menor tempo aos cidadãos.

§1º. As centrais eletrônicas criadas ou instituídas antes da 
vigência desta lei também ficam autorizadas a efetuar a cobrança pelos 
serviços prestados.

§ 2º A gestão das Centrais será desempenhada pelas associações 
representativas dos serviços elencados no art. 5º da Lei Federal nº. 
8.935/1994.

Art. 2º. Os serviços oferecidos pelas Centrais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados no Estado do Maranhão, em quaisquer de 
suas modalidades, constituem serviços de uso facultativo pelo cidadão.

§1º. As associações vinculadas às Centrais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados não têm fins lucrativos, assegurando-lhes, 
entretanto, retribuição compensatória das despesas necessárias à sua 
manutenção, custeadas pelos terceiros usuários dos serviços e cujos 
preços devem ser fixados mediante convênio/termo de adesão que 
deverá conter cláusulas de responsabilidade recíproca, forma e prazo.

§ 2º. Cabe ao Tribunal de Justiça do Maranhão, por resolução, 
estabelecer o limite máximo para cobrança dos serviços elencados no 
art. 1º.

§ 3º. Deverá ser disponibilizado o acesso e utilização dos serviços 
oferecidos pelas Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados no 
Estado do Maranhão ao Poder Público sem qualquer ônus.

§ 4º. As Centrais de Informações de Registro Civil (CRC), 
devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações 
exclusivamente estatísticas à administração pública direta, sendo-
lhes vedado o envio e repasse de dados de forma genérica, que não 
justifiquem seu fim, devendo respeitar-se o princípio da inviolabilidade 
à intimidade, privacidade e à honra dos cidadãos, conforme as garantias 
previstas no inciso X do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Art. 3º. Além de outras hipóteses definidas em lei, não se inclui 
nos serviços remunerados por emolumentos, sendo o custeio desses 
serviços suportados pelos solicitantes:

I – os valores relativos aos serviços prestados pelas centrais 
eletrônicas;

II – os valores dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ou similar; e

III – demais serviços prestados por terceiros e solicitados pelo 
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usuário estranho aqueles prestados.

Art. 4º. Fica instituída a tarifa para custeio dos serviços prestados 
pelas Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados das Serventias 
Extrajudiciais do Estado do Maranhão relativo aos acessos particulares 
e aos serviços a eles destinados.

§ 1º. Na estipulação do valor da tarifa a que se refere o caput 
deste artigo deverá ser considerado somente o suficiente para a 
remuneração dos custos operacionais, relativos a manutenção, gestão e 
aprimoramento de sistema de informação, adotando-se valores módicos.

§2º Os valores pelos serviços prestados através das Centrais 
Eletrônicas serão reajustados, anualmente, com base na variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou por outro 
indexador oficial que venha a substituí-lo.

§3º. As Centrais Eletrônicas deverão publicar, anualmente, 
até o dia 31 de dezembro a tabela de valores referente as tarifas 
correspondentes aos serviços por ela prestados no ano subsequente, 
respeitado o limite estabelecido no § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 5º. O Tribunal de Justiça do Maranhão fiscalizará todas as 
centrais existentes no Estado, em suas respectivas áreas de competência, 
a fim de verificar o cumprimento desta lei.

Parágrafo único: As Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados deverão repassar ao Fundo Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ até o dia 10 de cada mês a título 
de taxa, 12% (doze por cento) do valor bruto das tarifas arrecadado no 
mês anterior.

Art. 6º. Os casos omissos serão regulamentados por resolução do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

MENSAGEM - 52021
( relativo ao Processo 68412020 ) Código de validação: 

B88A655638

A Sua Excelência o Senhor Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
 LOCAL

São Luís, 12 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Honra-me submeter à deliberação dos senhores deputados e 
das senhoras deputadas, o presente Projeto de Lei, que estabelece me-
didas para a promoção da erradicação do sub-registro civil de nasci-
mento no Estado do Maranhão e dá outras providências.

A proposta de lei apresentada objetiva a erradicação do sub-
-registro civil de nascimento e a ampliação do acesso à documentação 
básica por meio de regime de colaboração e articulação com o Poder 
Judiciário, o Poder Legislativo e as serventias extrajudiciais de registro 
civil de pessoas naturais.

A relevância do projeto é inegável, notadamente a partir do reco-
nhecimento de que o Estado do Maranhão é um dos que ostentam os 
piores indicadores no que se refere ao registro civil de nascimento, 
seja em razão de sua extensão territorial, seja pelos baixos índices 
de desenvolvimento humano, que envolve aspectos como população 
em situação de extrema pobreza, desigualdade social e falta de infor-
mação quanto à importância do aludido registro.

A   realidade   maranhense,   contudo,    é    apenas    parte    de    
um problema  que  se  apresenta  em  toda  a  nação.  Tanto   assim,   
que   foi   expedido   o Decreto n. 10.063/2019, pelo Presidente da 
República, que estabelece o “Compromisso Nacional pela Erradica-
ção do Sub-Registro e Ampliação do Acesso à documentação básica”.

O projeto de lei em questão apresenta plena harmonia com a 
Constituição Federal, que tem como princípio fundamental a digni-
dade da pessoa humana (art. 1º, III), cuja existência consolida-se a 
partir do registro de nascimento, e com a Constituição do Estado do 

Maranhão, que referenda o mesmo princípio como um dos pilares da 
cidadania (art. 2º, III).

Ademais, é oportuno registrar que o art. 227 da Constituição 
Federal e o art. 4ª do Estatuto da Criança e do Adolescente estabele-
cem o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta de 
efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, entre os 
quais, sem dúvida, está o direito ao registro civil.

É importante sublinhar, ainda, que a vertente proposta vai ao 
encontro do que prescreve a meta 16.9 da agenda 2030 da ONU, que 
visa “fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de 
nascimento”.

No cenário apresentado, afigura-se absolutamente necessário 
o fomento ao trabalho de conversão dos postos de registro civil em 
unidades interligadas, com a instalação destas em estabelecimentos 
de saúde, tal como proposto no projeto em questão.

Demonstradas, portanto, a pertinência e a plausibilidade da 
proposta, diante da urgente necessidade de erradicar o sub-registro 
no Maranhão, apresenta-se a questão ao Parlamento, na expectativa 
de que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 004 / 2021

Estabelece medidas para a pro-
moção da erradicação do sub-registro 
civil de nascimento no Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legisla-

tiva do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas para a promoção da erradi-

cação do sub-registro civil de nascimento no Estado do Maranhão.
Art. 2º Fica determinada a instalação de unidades interligadas 

de registro civil de pessoas naturais nos municípios do Estado do Ma-
ranhão, em que funcionem estabelecimentos de saúde públicos, priva-
dos e conveniados com o SUS.

Parágrafo único: Nas localidades onde não haja serviço de inter-
net disponível que torne viável o funcionamento da unidade interliga-
da, poderá ser instalado um posto avançado de registro civil, que não 
configura sucursal. 

Art. 3º A unidade interligada e/ou posto avançado funcionarão 
em horário compatível com o volume de partos, nunca inferior a 04 
(quatro) horas diárias.

Art. 4º O Poder Público municipal ou estadual formalizará 
requerimento à Corregedoria Geral da Justiça de instalação da 
unidade interligada, que tomará as medidas cabíveis junto ao serviço 
extrajudicial respectivo.

Art. 5º O registro de nascimento será lavrado na unidade de 
registro civil de pessoas naturais onde houver ocorrido o parto ou, via 
unidade interligada, no registro civil de pessoas naturais da cidade de 
residência dos pais, a critério destes.

Parágrafo único. Caso os pais optem pela lavratura do registro 
em outra localidade, a serventia deverá providenciar a assinatura 
de termo de opção pelo declarante, nos termos do art. 50, da Lei nº 
6.015/73, arquivando-o em cartório.

Art. 6º Poderão ser lavrados, na unidade interligada, os registros 
de óbitos ocorridos no estabelecimento de saúde onde estiver instala-
da.

Art. 7º Incumbe ao estabelecimento de saúde, por meio de sua 
unidade gestora (municipal ou estadual ):

I– disponibilizar local de fácil acesso para a instalação do servi-
ço, preferencialmente na área destinada à maternidade;
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II– disponibilizar o mobiliário e os equipamentos necessários 

ao funcionamento da unidade, bem como acesso à internet e energia 
elétrica;

III- sinalizar e divulgar amplamente o serviço e seu horário de 
funcionamento, mediante orientação das parturientes e seus familiares 
acerca da importância do registro civil e da documentação necessária, 
inclusive quanto à gratuidade;

IV- capacitar seus profissionais sobre o funcionamento dos ser-
viços, a fim de promover a erradicação do sub-registro; e

V- enviar relatório mensal, até o dia 05 (cinco) do mês subse-
quente, do quantitativo de nascimentos ocorridos no mês anterior, para 
a unidade interligada instalada em suas dependências.

Art. 8º Incumbe à unidade interligada:
I– prover o serviço com os recursos materiais e humanos ade-

quados ao seu funcionamento;
II – promover o treinamento do preposto designado para atuar 

no estabelecimento de saúde e efetuar o seu cadastramento junto ao 
sistema Justiça Aberta do CNJ; 

III- realizar o registro civil de nascimento do recém-nascido 
antes da alta hospitalar, esclarecendo que é gratuito;

IV- orientar as parturientes e seus familiares acerca da importân-
cia do registro civil e da documentação necessária;

V- esclarecer, em caso de inviabilidade ou recusa, o local e o 
prazo em que o registro poderá ser feito fora do estabelecimento de 
saúde, compilando, sempre que possível, os motivos de não ter sido 
lavrado; e

VI- enviar relatório mensal, até o dia 10 (dez) do mês subse-
quente, do quantitativo de nascimentos e de registros ocorridos no mês 
anterior, bem como do quantitativo de registros não realizados, com 
indicação dos motivos, para a Corregedoria Geral da Justiça do Mara-
nhão e para os Comitês municipais e estaduais de sub-registro, a fim 
de que sejam acompanhados os índices de cobertura.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade da serventia desig-
nar preposto a ela vinculado, poderá o estabelecimento de saúde indi-
car servidor para atuar na unidade interligada, a ser credenciado pelo 
delegatário responsável, mediante assinatura do termo de compromis-
so de que trata o art. 4º, § 1º, do Provimento nº 13 /2010 do CNJ, que 
deverá ser encaminhado à Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 9º A implantação das unidades interligadas dar-se-á me-
diante convênio firmado entre o estabelecimento de saúde ou seu ente 
gestor e o registrador civil encarregado.

Art. 10.  O oficial de registro civil de pessoas naturais poderá, 
nas unidades interligadas, após autorização das autoridades competen-
tes, prestar outros serviços públicos relativos ao ofício da cidadania 
(Lei nº 13.484/2017), através de convênio ou credenciamento, como 
forma de ampliação da rede de atendimento de acesso à documentação 
básica, desde que não comprometa o atendimento da lavratura de as-
sento dos recém-nascidos.

Art. 11. Todos os registros de nascimento e óbito e respectivas 
primeiras certidões lavrados em cumprimento desta Lei estarão sujei-
tos à compensação em decorrência da gratuidade, com os recursos do 
Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais 
do Estado do Maranhão-FERC.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O 
Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, 
imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE  ABRIL DE 2021, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM - 62021
( relativo ao Processo 79152021 ) Código de validação: DF-

C22F3DEF

A Sua Excelência o Senhor Deputado 
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
LOCAL

São Luís, 12 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Honra-me submeter à deliberação dos senhores deputados e 
das senhoras deputadas, o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre 
a extinção da Fundação da Cidadania e Justiça e dá outras provi-
dências.

A Fundação da Cidadania e Justiça (FUNCEJ) foi criada pela 
Lei n. 9.324, de 30 de dezembro de 2010, com a finalidade principal 
de subsidiar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na formu-
lação de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à 
proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e de crianças e 
adolescentes em situação de risco.

Ainda de acordo com a Lei que criou a FUNCEJ, competiria 
a esta última a administração da Casa Abrigo e da Casa da Criança.

A Fundação em comento foi idealizada no intuito de não de-
pender exclusivamente do orçamento público, mas também, por 
exemplo, de recursos provenientes de auxílios e subvenções conce-
didas por entidades de Direito Público ou de Direito Privado; rendas 
advindas de seus bens ou atividades; contribuições de entidades 
nacionais ou internacionais; doações de pessoas físicas ou jurídicas, 
entre outras formas de captação de recursos.

Ocorre que, na prática, a Fundação da Cidadania e Justiça jamais 
exerceu suas atividades como uma verdadeira fundação. Na reali-
dade, a Casa da Criança permaneceu vinculada à Coordenadoria 
Especial da Infância e Juventude e a Casa Abrigo seguiu atrelada à 
Coordenadoria Especial da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, sendo ambas as Coordenadorias mantidas, 
exclusivamente, com recursos deste Tribunal de Justiça.

Outro aspecto digno de nota, a demonstrar a pertinência da 
extinção ora proposta, é que a própria força de trabalho empregada 
na Fundação da Cidadania e Justiça é representada por servidores 
ocupantes de cargos efetivos oriundos da Coordenadoria de Ativi-
dades Especiais deste Tribunal de Justiça, cedidos com ônus para o 
órgão de origem.

Ao fim e ao cabo, correto é afirmar que a Fundação nunca fun-
cionou sob as exigências legais. De fato, ela não se efetivou.

Dessa forma, tendo em vista a natureza jurídica de fundação 
pública de direito público, e em observância ao princípio da simetria, 
impõe-se que a extinção da FUNCEJ seja operada mediante lei 
específica, o que ora se propõe e se submete ao Parlamento, na expecta-
tiva de que o pleito receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI N.º 206 de 2021

Dispõe sobre a extinção da Fun-
dação da Cidadania e Justiça criada no 
Poder Judiciário do Maranhão e dá ou-
tras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
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va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica extinta a Fundação da Cidadania e Justiça criada no 
Poder Judiciário do Maranhão por meio da Lei nº 9.324, de 30 de de-
zembro de 2010.

Art. 2º Os bens imóveis, móveis, materiais e equipamentos inte-
grantes do patrimônio da Fundação da Cidadania e Justiça, passarão a 
integrar o patrimônio do Poder Judiciário do  Maranhão.

Art. 3º O Poder Judiciário do Maranhão sucederá a Fundação da 
Cidadania e Justiça em todos os seus direitos, créditos e obrigações, de-
correntes de lei, ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais 
obrigações pecuniárias.

Art. 4º Os servidores cedidos pelo Tribunal de Justiça ou requi-
sitados de outros órgão da Administração Pública retornarão aos seus 
órgãos de origem.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 200 /2020

Estabelece o padrão de identidade e 
as características do processo de elabora-
ção da Tiquira do Maranhão e dá outras 
providências. 

Art. 1º - Poderá ser classificada como Tiquira do Maranhão a 
bebida fermento-destilada a partir do mosto fermentado da mandioca, 
com graduação alcóolica de 40% a 48% v/v (Quarenta a quarenta e oito 
por cento volume por volume), à temperatura de 20ºC (Vinte graus Cel-
sius), com características sensoriais peculiares, produzida no Estado, 
que seja: 

I - fabricada em safras anuais, a partir de matéria-prima básica 
ou transformada; 

II - processada de acordo com as características históricas e cul-
turais de cada uma das regiões do Estado ou processo moderno desen-
volvido no estado do Maranhão. 

III - elaborada e engarrafada na origem. 
Parágrafo único - As características físicas e químicas da Tiqui-

ra do Maranhão, obedecida a legislação federal pertinente, serão descri-
tas na regulamentação desta Lei. 

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - matéria-prima básica, a mandioca de variedades e cultivares 

tradicionalmente cultivada na região ou recomendada por instituição 
oficial de pesquisa ou de assistência técnica; 

II – matéria-prima transformada, o produto obtido da reconsti-
tuição da farinha de mandioca, fécula ou beijú produzidos a partir da 
matéria prima básica. 

Art. 3º - O mosto para a fabricação da Tiquira do Maranhão será 
produzido por processo de sacarificação espontânea ou induzida por 
enzimas sacarificantes exógenas. 

Art. 4º - O mosto fermentado ou vinho destilável para a fabrica-
ção da Tiquira do Maranhão será produzido por processo de fermenta-
ção natural. 

Parágrafo único - O fermento utilizado na transformação bioló-
gica do amido da mandioca em mosto fermentado ou vinho destilável 
será: 

I - micro-organismos autóctones quando o processo for o do em-
boloramento do beijú;

II - obtido a partir das cepas de microrganismos do gênero sac-
charomyces de procedência certificada; 

III - é vedada a utilização de aditivo químico de qualquer nature-
za para acelerar ou reforçar a fermentação natural. 

Art. 5º - O mosto fermentado ou vinho destilável será destilado 
em alambiques de cobre. 

Art. 6º - O produto destilado do mosto fermentado ou vinho des-
tilável será separado em três partes: cabeça, coração e cauda ou água 
fraca. 

§ 1º - A Tiquira do Maranhão é a fração denominada coração, que 
corresponderá a, no máximo, 80% (oitenta por cento) do destilado final. 

§ 2º - As frações denominadas cabeça e cauda ou água fraca 
corresponderão individualmente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
destilado final. 

§ 3º - O percentual de álcool da Tiquira do Maranhão será de 40% 
(quarenta por cento) a 48% (quarenta e oito por cento) do volume total. 

Art. 7º - Serão produzidos 02 (dois) tipos diferentes da Tiquira 
do Maranhão, designativos do processo de elaboração do produto: 

I – tradicional - produzida a partir do processo de emboloramento 
do beiju obtido a partir da massa da mandioca. 

II – moderna - produzida a partir da sacarificação através de en-
zimas exógenas sendo o mosto obtido, fermentado com a utilização de 
cepas de micro-organismos do gênero saccharomyces de procedência 
certificada. 

§ 1º - Admite-se a estandardização da Tiquira do Maranhão, des-
de que sejam utilizadas no processamento tiquiras elaboradas na forma 
estabelecida nesta Lei e produzidas em uma mesma região demarcada e 
que conste no rótulo o termo “produto estandardizado”. 

Art. 8º - Os produtores e estandardizadores que adotarem o pro-
cesso de elaboração da Tiquira do Maranhão estabelecido nesta Lei 
receberão o Certificado de Controle de Origem, emitido pelo órgão es-
tadual competente, de acordo com as características culturais e geográ-
ficas de cada região produtora do Estado. 

§ 1º - O certificado de que trata o “caput” deste artigo não será 
concedido ao produtor que, no processo de elaboração da Tiquira do 
Maranhão, descumprir as obrigações de natureza fiscal ou o disposto na 
legislação ambiental ou sanitária. 

Art. 9º - Somente poderá ostentar na embalagem a classificação 
Tiquira do Maranhão o produto obtido segundo os processos de elabo-
ração previstos nesta Lei. 

Art. 10º - Fica designado Dia da Tiquira do Maranhão o dia da 
Promulgação da Lei; 

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo de estabelecer o padrão 
de identidade e as características do processo de elaboração da Tiquira 
no Maranhão, Tendo em vista a necessidade de adequação tecnológica 
da produção da tiquira.

trata-se de uma aguardente típica do Maranhão, considerada por 
alguns como a única bebida genuinamente brasileira, mas também exis-
te uma quantidade significativa de produtores rurais dedicados a elabo-
ração de desta bebida no Estado do maranhão.

Uma das bebidas mais consumidas no Maranhão da qual a maté-
ria prima básica para elaboração é constituída a partir da sacarificação 
(transformação em açúcar) e fermentação da mandioca nativa das terras 
brasileiras.

Levando-se em consideração a importância do empreendedoris-
mo e da valorização de produtos nacionais, além do mais estes produ-
tores geram renda e empregos diretos em seus alambiques, originando 
uma movimentação financeira significativa, e cada emprego da agroin-
dústria gera em média quatro (04) novas vagas de trabalhadores rurais.

Concluímos que, é um importante fator de auxílio aos Agricul-
tores Familiares, além de ajudamos a evitar o êxodo rural fixando o 
homem no campo, através do valor agregado da matéria prima, o que 
pode aumentar significativamente a renda familiar.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 201 /2020

Estabelece o padrão de identidade e 
as características do processo de elabora-
ção da Cachaça do Maranhão e dá outras 
providências. 

Art. 1º - Poderá ser classificada como Cachaça do Maranhão a 
bebida fermento-destilada a partir do caldo da cana, com graduação al-
cóolica de 40%vol. a 48%vol. (Quarenta a quarenta e oito por cento em 
volume), à temperatura de 20ºC (Vinte graus Celsius), com característi-
cas sensoriais peculiares, produzida no Estado, que seja:

I - fabricada em safras anuais, a partir de matéria-prima básica; 
II - processada de acordo com as características históricas e cul-

turais de cada uma das regiões do Estado; 
III - elaborada e engarrafada na origem; 
IV – ser destilada em alambique de cobre.
Parágrafo único - As características físicas e químicas da Ca-

chaça do Maranhão, obedecida a legislação federal pertinente, serão 
descritas na regulamentação desta Lei.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se: 
Parágrafo único -  matéria-prima básica a cana-de-açúcar co-

lhida sem queima, de variedade tradicionalmente cultivada na região 
ou recomendada por instituição oficial de pesquisa ou de assistência 
técnica. 

Art. 3º - O mosto fermentado ou vinho destilável para a fabrica-
ção da Cachaça do Maranhão será produzido por processo de fermenta-
ção exclusivamente natural. 

Parágrafo único - O fermento utilizado na transformação bioló-
gica da garapa em mosto fermentado ou vinho destilável será: 

I - fabricado com o caldo da cana-de-açúcar, acrescido ou não, 
de milho inteiro ou em forma de fubá, farinha de mandioca ou fubá de 
arroz, vedada a utilização de aditivo químico de qualquer natureza para 
acelerar ou reforçar a fermentação natural; 

II - obtido a partir das cepas de microrganismos presentes nos 
próprios ingredientes descritos no inciso anterior, proibida a utilização 
de fermento industrializado prensado, conhecido como fermento de pa-
daria. 

Art. 4º - O mosto fermentado ou vinho destilável será destilado 
em alambiques de cobre, no prazo de até quarenta e oito horas após a 
colheita de cana-de-açúcar. 

Art. 5º - O produto destilado do mosto fermentado ou vinho des-
tilável será separado em três partes: cabeça, coração e cauda. 

§ 1º - A Cachaça do Maranhão é a fração denominada coração, 
que corresponderá a, no máximo, 80% (oitenta por cento) do destilado 
final. 

§ 2º - As frações denominadas cabeça e cauda corresponderão 
individualmente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do destilado final. 

§ 3º - O teor alcoólico da Cachaça do Maranhão será de 40%vol. 
(Quarenta por cento) a 48%vol. (Quarenta e oito por cento). 

Art. 6º - Serão produzidos cinco tipos diferentes da Cachaça do 
Maranhão, designativos do processo de elaboração final do produto: 

I - nova, a engarrafada logo após sua extração; 
II - descansada, a mantida em descanso em tonel ou barril de 

madeira por um período mínimo de seis meses; 
III - envelhecida, a submetida a processo de envelhecimento em 

tonel ou barril de madeira, por um período mínimo de doze meses; 
IV - matizada, a resultante da harmonização de um mínimo de 

50% (cinquenta por cento) de cachaça envelhecida com cachaça nova 
ou descansada; 

V - reserva especial, a resultante de processo de envelhecimen-
to, com duração mínima de trinta e seis meses, em tonel ou barril de 
madeira.

§ 1º - O tipo do produto constará no rótulo da Cachaça do Ma-
ranhão. 

§ 2º - Admite-se a estandardização da cachaça, desde que sejam 
utilizadas no processamento cachaças elaboradas na forma estabelecida 

nesta Lei e produzidas em uma mesma região demarcada e que conste 
no rótulo o termo “produto estandardizado”. 

§ 3º - É vedado, na fabricação dos tonéis ou barris de envelhe-
cimento, o uso de madeira que possa prejudicar as características da 
cachaça ou ensejar risco de contaminação da bebida por compostos tó-
xicos. 

Art. 7º - Os produtores somente poderão usar como combustível 
para caldeira ou fogo direto o bagaço da cana, como forma de preservar 
o meio ambiente. 

Parágrafo único – O uso de madeira será permitido desde que 
oriunda de projeto de reflorestamento, ou no caso de vegetação nativa, 
tenha o devido licenciamento ambiental. 

Art. 8º - Somente poderá ostentar na embalagem a classificação 
Cachaça do Maranhão o produto obtido segundo o processo de elabo-
ração previsto nesta Lei. 

Parágrafo único - A Cachaça do Maranhão produzida em região 
demarcada conterá, no rótulo, a região de sua origem. 

Art. 9º - Fica designado Dia da Cachaça do Maranhão o dia da 
Promulgação da Lei; 

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentando o presente projeto de lei tendo em vista 
a necessidade de o nosso Estado precisar imediatamente se adequar a 
modernidade que o setor canavieiro vem adquirindo em nível nacio-
nal, inclusive possibilitando prospectar formas concretas de colocar no 
mercado internacional o destilado genuinamente brasileiro, qual seja a 
CACHAÇA.

Tendo em vista o grande volume desse destilado (cachaça), pro-
duzidos artesanalmente, apresenta enorme dificuldade de comerciali-
zação em virtude de os produtores não estarem plenamente habilitados 
para desempenharem seus negócios junto ao mercado.

Cabe ao Poder Legislativo e Executivo auxiliar de forma con-
creta milhares de produtores que vêem na produção da cachaça uma 
forma de sobrevivência no meio rural. Entendemos, portanto, ser este 
um momento ímpar para que esta Casa dê uma demonstração efetiva de 
que está atenta ao problema e que irá de todas as formas lutar para que 
este projeto de lei venha a receber o apoiamento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI N° 202 /2021

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Maré Alta-IMA. 

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto Maré 
Alta-IMA no Estado do Maranhão, com sede e foro no Município de 
São Luís-MA. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de abril 
de 2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 204 / 2021
      

Institui o Programa de Cooperação 
e o Código Sinal Vermelho, visando o 
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Combate e a Prevenção à Violência contra 
a Mulher no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, como forma de 
pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência, em 
especial a violência doméstica e familiar nos termos da Lei Federal 
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

Parágrafo único. O código “sinal vermelho” constitui forma 
de combate e prevenção à violência contra a mulher, através do qual 
pode dizer “sinal vermelho” ou sinalizar e efetivar o pedido de socor-
ro e ajuda expondo a mão com uma marca em seu centro, na forma 
de um X, feita preferencialmente com batom vermelho e, em caso de 
impossibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível 
na cor vermelha, a ser mostrado com a mão aberta, para clara comu-
nicação do pedido.

Art. 2º O protocolo básico e mínimo do programa de que trata 
esta Lei consiste em que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, 
conforme descrito no parágrafo único do art. 1º, ou ao ouvir o código 
“sinal vermelho”, o atendente de farmácias, repartições públicas e 
instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, 
bares, restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping 
center ou supermercados, proceda a coleta do nome da vítima, seu 
endereço ou telefone, e ligue imediatamente para o número 190 
(Polícia Militar).

Parágrafo único. Sempre que possível, a vítima será conduzi-
da, de forma sigilosa e com discrição, a local reservado no estabele-
cimento para aguardar a chegada da autoridade de segurança pública. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações 
para a integração e cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Estado da Mulher - Casa 
da Mulher Brasileira –, órgãos de segurança pública, a Associação dos 
Magistrados do Estado do Maranhão – AMMA –, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB –, o Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ –, a Secretaria de Segurança Pública –SSP –, associações 
nacionais e internacionais, representantes ou entidades representativas 
de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de 
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center ou supermercados, objetivando a 
promoção e efetivação do Programa e de outras formas de combate e 
prevenção à violência contra a mulher, conforme disposto no art. 8º da 
Lei Federal nº 11.340/2006.

Art. 4º O Poder Executivo deve promover ações necessárias 
a fim de viabilizar a construção de protocolos específicos de 
assistência e segurança às mulheres em situação de violência através 
do efetivo diálogo com a sociedade civil, os equipamentos públicos 
de atendimento às mulheres e os conselhos, organizações e entidades 
com reconhecida atuação no combate e prevenção à violência contra a 
mulher, devendo integrar medidas a serem aplicadas no momento em 
que a vítima efetuar o pedido, mesmo que impossibilitada de informar 
os seus dados pessoais. 

Art. 5º O Poder Executivo poderá promover campanhas 
necessárias para promoção e efetivação do acesso das mulheres em 
situação de violência doméstica, bem como da sociedade civil, aos 
protocolos e medidas de proteção prevista nesta Lei. 

§ 1º Por meio de afixação de cartazes informativos no interior 
dos estabelecimentos que aderirem ao programa, com destaque para 
as farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de 
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center, supermercados e similares com a 
seguinte texto:  

“SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA. VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA.”

§ 2º Durante a realização das campanhas, serão divulgados 
os canais de comunicação para a adesão dos estabelecimentos ao 
Programa de que trata esta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 
de 2020. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 175 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que retire de pauta os Projetos de Lei nº 367/2020 e 368/2020, de 
minha autoria que trata sobre as certificação e identificação da Tiquira 
e da Cachaça do Maranhão, respectivamente, e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 176 / 2021

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o 
Plenário, sejam incluídos na ordem da próxima sessão os projetos de 
lei nºs. 183 e 184/2021, de minha autoria, para discussão e votação em 
regime de urgência.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de abril de 2021. - HELENA DUAI-
LIBE - Deputada Estadual -  Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 1014 /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 na no Residencial Cida-
de Verde, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma no Residencial Cidade Verde é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção 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, 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 1015 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
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Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na no Residencial Cidade Verde, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma no Residencial Cidade Verde é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção 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, 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 1016 /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 FISCAIS, AUXILIARES E MOTORISTAS DO 
INMEC, PROCON e VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO GRUPO 
PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia, a função de fiscalização 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 importante 
priorizar grupos de risco e categorias profissionais essenciais que ficam 
expostas e, em consequência, com maiores chances de contágio e trans-
missão da doença. 

Assembleia Legislativa 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 1017 /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 OS FISCAIS, AUXILIARES E MO-
TORISTAS DO INMEC, PROCON e VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A CO-
VID-19.

Em meio à pandemia, a função de fiscalização 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 importante 
priorizar grupos de risco e categorias profissionais essenciais que ficam 
expostas e, em consequência, com maiores chances de contágio e trans-
missão da doença. 

Assembleia Legislativa 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 1018 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino e ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), 
Senhor Márcio Honaiser, solicitando-lhes que determinem providên-
cias para implantação de um Restaurante Popular no município de 
Paulo Ramos, MA.

Tal indicação é resultante de uma reunião com o Senhor Prefei-
to, Adailson Machado, cuja referida implantação terá como finalidade 
ampliar a oferta de refeições balanceadas e de qualidade, comercializa-
das a preços baixos, beneficiando trabalhadores e todas as famílias de 
baixa renda existentes no município. Assim, solicitamos o atendimento 
ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 13 de abril de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1019 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino e ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), 
Senhor Márcio Honaiser, solicitando-lhes que determinem providên-
cias para implantação de um Restaurante Popular no município de 
Paulo Ramos, MA.

Tal indicação é resultante de uma reunião com o Senhor Prefei-
to, Adailson Machado e com o Vereador, Senhor Afrânio do Leó, cuja 
referida implantação terá como finalidade ampliar a oferta de refeições 
balanceadas e de qualidade, comercializadas a preços baixos, benefi-
ciando trabalhadores e todas as famílias de baixa renda existentes no 
município. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 13 de abril de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1020 /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 
expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor 
Flávio Dino, bem como, para o Secretário Estadual de Saúde, o Sr. Car-
los Lula, a presente indicação para inclusão imediata do grupo de pes-
soas autistas e com paralisia cerebral nas prioridade do Plano Estadual 
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de Vacinação contra a Covid 19.

O grupo de pessoas autistas deve ter prioridade na vacinação con-
tra a Covid 19, vez que são pessoas sensíveis e muita das vezes podem 
ter mais dificuldade em encarar um tratamento de recuperação contra a 
doença. Já os portadores de paralisia cerebral já vivem uma vida com 
muitas restrições fisiológicas e são mais vulneráveis, podendo ser facil-
mente acometido de forma agressiva pelo novo corona vírus.

É importante enxergar na frente. Identificar pontualmente a 
demanda de pessoas com deficiência e organizar um fluxo estruturado 
da vacinação. Há várias situações em que se requer um atendimento 
todo especial, como é o caso dos autistas e com paralisia cerebral. Sem 
dúvidas devemos ter um cuidado especial e prioritário com as pessoas 
com deficiência.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de abril de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1021/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Senhor David Col Debella e ao Presidente do Comitê 
Gestor de Limpeza Urbana – CGLU, o Senhor Joabson Júnior, soli-
citando a inclusão no cronograma de serviços de recuperação asfálti-
ca e capina nas ruas do Residencial Primavera no bairro do Turu, no 
trecho em frente ao Condomínio Village Boa Esperança. 

Os problemas estruturais no referido local já são antigos e com 
a chegada do período chuvoso a situação se agravou. Desse modo, di-
versos problemas surgiram como dificuldades de trafegabilidade e pre-
juízos financeiros com conserto de veículos. Além disso, os moradores 
alertam também para a falta de capina em diversas partes do residencial 
que dificultam a visibilidade e podem servir de esconderijo para assal-
tantes. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local 
e, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 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 1022 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Ministério da 
Saúde, Bancada dos Deputados Federais do Maranhão, Senadores do 
Estado do Maranhão Secretário Estadual de Saúde, solicitando que 
apreciem a possibilidade de incluir os Farmacêuticos e os Farmacistas 
no Grupo Prioritário de Vacinação contra a Covid-19

JUSTIFICATIVA:

Essas categorias de trabalhadores da Rede de Farmácias, lidam 
diariamente com pessoas a procura de remédios, estando o tempo todo 
trabalhando, mesmo quando há feriados ou quando há lockdown decre-
tado. É justo que estejam na prioridade da vacina. Diante disso, soli-

cita-se que as classes de Farmacêuticos e Farmacistas, sejam inclusos 
no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de março de 2021. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

II – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Betel Gomes, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, TV Assembleia, toda a honra e toda a glória se-
jam dadas sempre ao Senhor. Eu quero mais uma vez me solidarizar 
com todas as famílias que perderam os seus entes queridos, e eu me 
incluo também porque hoje completa um mês que eu perdi a minha 
querida irmã, uma mulher em plena atividade, dinâmica, cheia de vida, 
de sonhos, de projetos e que foi servidora da Fundação Nacional de 
Saúde por 48 anos, já poderia ter se aposentado há 18 anos, mas ela 
tinha uma paixão imensa por sua função. Ela trabalhava na área de pre-
venção e tratamento de hansenianos e tuberculosos, estava trabalhando 
remotamente, mas recentemente voltou para o trabalho, onde ela con-
traiu o vírus que a levou a óbito. Dói muito em nossos corações! Meu 
coração ainda está dilacerado, mas o que me conforta é que ela deixou 
um legado. Ela era uma serva de Deus, e creio que está nos braços do 
Pai. A vida segue! E hoje eu venho dizer a todos que protocolei uma 
indicação solicitando ao Governador Flávio Dino e ao Presidente da 
Caema, André dos Santos, um reservatório de água para o maior bairro 
de Buriticupu, o Terra Bela, um bairro que sofre com escassez de água, 
ao longo da sua história, e não apenas o bairro, mas a cidade de Buriti-
cupu. Mesmo com todos os avanços ao longo desses oito anos, ainda há 
muitos problemas. Também solicitamos a perfuração de dois poços que 
abasteciam aproximadamente 1500 famílias, e 80% dessas famílias são 
de baixa renda. Hoje o custo de uma carrada de água é em torno de R$ 
80, isso pesa, principalmente nesse momento tão difícil, momento de 
pandemia, quando o índice de desemprego é alarmante. Eu quero dizer 
também e aproveitar para agradecer ao Governador Flavio Dino. Nós já 
estivemos em audiência com o Governador Flávio Dino, tratamos des-
se assunto, ele foi muito receptivo e se comprometeu em atender essa 
demanda. Aqui eu quero reforçar esse pedido e também quero dizer que 
ficamos sabendo, por meio da assessoria do Presidente da Caema, que 
já está em processo de licitação. Eu quero agradecer, de todo o coração, 
em nome da população de Buriticupu, porque nós sabemos que a água 
é um bem de valor inestimável e é impossível a vida na terra sem a 
água. Então, eu quero aqui agradecer, acreditando plenamente que essa 
demanda será atendida, pois hoje Buriticupu, o povo de Buriticupu, cla-
ma, pede socorro. Então, eu quero também aproveitar o momento e 
pedir que as pessoas continuem usando máscaras, adotando as medidas 
de prevenção, porque a onda não passou. Mesmo com todo o esforço, 
com todo empenho do governo, dos profissionais de saúde, que estão 
sendo verdadeiros anjos, porque nós sabemos que estamos no campo de 
batalha terrível, mas que nós vamos superar. Estamos felizes com todo 
esse apoio de vacinação, isso aí é uma esperança grandiosa. Acredito 
que, muito em breve, iremos superar e todos estarão imunizados para 
que a vida possa voltar à normalidade. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
que nos acompanham aí pelas redes sociais. Senhor Presidente, hoje, 
eu venho a esta videoconferência, e fazer algumas explanações do que 
vem acontecendo hoje nos municípios da região do Médio Mearim, 
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principalmente na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. A gente pode 
ver que nesse momento de pandemia muitas medidas foram tomadas 
por meio do Governo do Estado e a gente pôde acompanhar toda uma 
população seguindo as normas, se precavendo e também obedecendo 
os Decretos, haja vista que houve uma flexibilização dentro desses de-
cretos e o que a gente pôde ver que na rede escolar privada as aulas já 
voltaram para as crianças, de primeira a quinta série, jardim de infância. 
O que me chama atenção, que, no município de Pedreiras e Trizidela 
do Vale, isso na rede pública não foi possível se realizar. Mas não foi 
possível pela falta de vontade dos gestores, não foi possível porque a 
falta de compromisso perante os gestores tanto de Pedreiras como Tri-
zidela do Vale, a incapacidade, não fizeram com que as pessoas sejam 
realmente assistidas quando se trata da educação. No município de Tri-
zidela do Vale, a gestão anterior, que era feita pelo ex- prefeito Fred 
Maia, conseguimos recursos para a construção de uma grande creche e 
essa creche até hoje ela não está sendo usada. A creche está lá fechada, 
nós já tivemos notícias que ela foi entregue no ano passado, no final do 
ano passado, e lá foram desviados muitos recursos como, por exem-
plo, na compra dos ares-condicionados, na compra de toda a mobília, 
das carteiras, de tudo, está lá o prédio abandonado, o prédio está sem 
nenhuma estrutura para que essa mesma funcione. Ou seja, o que me 
chama atenção que mesmo no momento desse de pandemia, onde foram 
flexibilizadas as medidas preventivas, mesmo agora num momento de 
cheia, as enchentes, onde as famílias estão lá desabrigadas. Então, mui-
tas crianças estão nesses abrigos e se a creche estivesse funcionando, 
essas crianças estariam na creche estudando, ali facilitando até o pai e a 
mãe, naquele momento de dificuldade, amenizando o sofrimento dessas 
pessoas nessa creche. E por meio do desvio desses recursos, quem está 
pagando é a população. Então é uma situação muito séria, onde eu tenho 
que chamar aqui o Ministério Público, quero chamar a Promotora para 
que possa ali acompanhar como foi realmente gasto esse recurso, por-
que lá não tem mobília, não tem ar-condicionado, não tem nada. E eu 
chamo atenção também do Ministério Público, porque nesse momento 
de pandemia, como as prefeituras não estão realizando suas aulas nos 
colégios públicos, o dinheiro da merenda escolar não para de cair, está 
caindo todo mês, e a mesma já foi autorizada para que possa ser gasto 
por meio de cesta básica de auxílio às pessoas que estão isoladas, que 
não estão trabalhando, principalmente as famílias dos alunos da rede 
pública municipal. E isso em Pedreiras e Trizidela do Vale estão comen-
do o dinheiro, não estão prestando conta, porque se não tem aula, não 
se gasta o dinheiro, mas todo o mês era para estar entregando as cestas 
básicas ou auxiliando as pessoas nas cidades de Pedreiras e Trizidela do 
Vale. E aqui eu chamo a atenção da população, é a falta de compromis-
so, a gente vê tanta mídia, tanta mídia onde na cidade de Pedreiras, nós 
vamos chamara de novo o Ministério Público, porque existem pessoas 
usando o erário público, usando a máquina pública para fazer propa-
ganda eleitoral para dizer que consegue isso, para dizer que consegue 
aquilo e aquilo ali é do poder público e nada mais é obrigação do gestor 
realizar a limpeza, realizar o paliativo e isso é obrigação do gestor mu-
nicipal. Então, o Ministério Público tem que tomar providências, haja 
vista que pessoas estão usando a máquina pública para se promover 
eleitoralmente e isso nós temos que levar ao conhecimento do Ministé-
rio Público, onde hoje eu estarei em videoconferência com a Promotora 
Marina, trazendo essas informações, contratos ilícitos com empresas de 
fachada no transporte escolar, no transporte de máquinas pesadas, de 
veículos. O que acontecia na cidade de Trizidela do Vale passou para a 
cidade de Pedreiras. O que me chama atenção é que as mesmas máqui-
nas que trabalhavam oito anos no município de Trizidela do Vale são 
as mesmas que vieram para o município de Pedreiras, até o carro pipa, 
que era do município de Trizidela do Vale e que foi alvo de denúncia 
eleitoral por beneficiar pessoas em Pedreiras a custo de promessa de 
campanha, onde lá atrás ele prometia que não faltava água e hoje está 
faltando água no município de Pedreiras, é o mesmo que trabalhava lá 
em Trizidela do Vale e trabalha no município de Pedreiras. Portanto, o 
Ministério Público tem que fazer essa apuração para saber que o tercei-
ro mandato existe na cidade de Pedreiras. Então, foi comprovado agora 
mesmo, quero aqui parabenizar o MPE por se manifestar observando o 

abuso de poder econômico, observando a política exercida na eleição de 
2020, que configura o terceiro mandato na cidade de Pedreiras. Então, 
essas são algumas denúncias, Presidente Othelino, que viemos trazer à 
Assembleia e chamar a atenção do Ministério Público para que sejam 
apuradas essas denúncias e justamente defender uma população caren-
te, uma população fragilizada. Primeiro, os municípios de Pedreiras e 
Trizidela do Vale têm a questão do coronavírus, que acontece em todo 
o mundo, e principalmente a questão das cheias do rio Mearim, das en-
chentes, onde o dinheiro da merenda escolar está caindo todo mês, mas 
o Município não entrega, não gasta esse dinheiro da merenda escolar 
que está caindo para que amenize o sofrimento da população pagando 
ali a cesta básica e entregando para as pessoas que realmente têm os 
alunos que estudam na rede municipal de ensino. Então, agradeço a V. 
Ex.ª pelo momento e, por enquanto, nada mais, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia! O Deputado César Pires hoje está com uma dificuldade 
técnica. Presidente, primeiramente, antes de iniciar essa fala, eu gosta-
ria de dar uma boa notícia: nos últimos dias, a gente tem observado, na 
rede hospitalar, uma redução significativa das internações por covid. 
Nas próprias unidades de pronto atendimento, o volume de atendimento 
já deu uma reduzida significativa. A gente acredita que isso teria uma 
sustentação nos próximos dias, claro que isso precipita boas coisas para 
a sociedade, uma possibilidade de retomada gradual de atividades, e a 
gente já considera, na sexta-feira, colocar para o Governador esse pe-
dido para que, na sexta-feira, ele já amplie o horário de funcionamento 
dos setores de alimentação, principalmente os restaurantes e bares den-
tro da cidade de São Luís. A gente tem que dar uma perspectiva também 
para o pessoal da música, tendo em vista que eles continuam necessi-
tando de um auxílio importante. Nos últimos dias, foram distribuídas 
inclusive algumas cestas básicas pela Secretaria de Cultura, o que não 
deixa de ser uma boa iniciativa. Há alguns temas que a gente precisa 
tratar aqui. Recentemente, a Prefeitura de São Luís se envolveu numa 
situação em relação a essa questão de lixeiras, de adesivos de lixeiras. 
Foi muito comentado e é uma preocupação que a gente havia tendo há 
bastante tempo, não apenas com a Prefeitura de São Luís, mas com 
todas as prefeituras do Maranhão, em relação a essa utilização de logo-
marcas e de gestão de logo, nessa massificação de propaganda pública 
dentro da gestão. Muitas vezes, chegam prefeitos, mudam as cores da 
cultura, das unidades de atendimento, mudam a cor de adesivo de lixei-
ra, gastam um monte de dinheiro pintando escola com novas cores, à 
vezes a pintura está boa, mas faz uma mudança de pintura só para carac-
terizar a nova gestão. A gente já tinha enviado para o Ministério Público 
vários casos pelo Maranhão afora no sentido de ter uma manifestação 
do Ministério Público em relação a essa questão da impessoalidade na 
administração pública. A gente deve privilegiar a utilização de brasões. 
As administrações dos estados mais desenvolvidos da Federação ter-
minam utilizando brasões. As grandes prefeituras, a Prefeitura de São 
Paulo, por exemplo, há muitos anos, utiliza apenas os brasões dentro 
da comunicação dos sinais, dentro das obras públicas, o que é muito 
interessante. Eu dei entrada numa Proposta de Emenda à Constituição, 
há algum tempo está tramitando na Casa, em relação a não permissão 
dessa mudança, de o tempo todo de símbolo de gestão, pelo menos no 
que for relativo, referente a patrimônio público, sob pena de cometi-
mento de uma ato de improbidade administrativa, para ter mudança de 
símbolos municipais, apenas com a aprovação da Câmara Municipal, 
que daria uma boa economia aos cofres públicos. Preciso fazer justiça 
porque esse recurso aí da Prefeitura de São Luís, não foi um recurso que 
saiu da Comunicação, a gente quando precisa se posicionar, apesar de 
termos uma independência em relação à Prefeitura de São Luís, a gente 
crê que seja necessário dizer, não foi retirado recurso de Comunicação, 
foi dentro muito provavelmente do contrato do serviço de obras e de 
limpeza urbana também, que é, a meu ver, seria uma coisa que o Edival-
do Holanda começou errado, o Braide ao manter, por exemplo, a marca 
da gestão dele, perpetua o erro, porque o próximo prefeito vai se sentir 
no direito também de fazer uma mudança de logomarca de gestão, eu 
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espero que o próximo prefeito tenha um bom senso de colocar o bra-
são da Prefeitura de São Luís, que, diga-se de passagem, é uma marca 
institucional bem bonita, e que isso aí perdure. A gente deve utilizar o 
símbolo do município, e evitar essa coisa de promoção de gestão, de 
mudança de cores, de até em relação às cores há disputa ideológica, 
infelizmente, nesse País, hoje em dia. Em relação à covid-19, a gente 
já falou, redução da pressão por leitos, fica aqui a sugestão e o estímulo 
que Vossa Excelência, na semana que vem, já permita o retorno das ati-
vidades presenciais, as sessões presenciais na Casa, de maneira híbrida, 
claro, quem não se sentir eventualmente apto a vir ou confortável a vir 
ou com medo de vir pelo fato de não ter sido vacinado, que permaneça 
no online, mas quem eventualmente queira participar, possa voltar a 
esta Casa para poder melhorar a dinâmica dos trabalhos, que, sem dúvi-
da, ficam prejudicados nesse período de pandemia. Destaco ainda que, 
nos últimos dois meses, a gente aprovou nesta Casa mais de vinte proje-
tos de lei, aqui prestando contas do nosso mandato, ao nosso eleitor, às 
pessoas que acreditam no nosso trabalho, tem sido muito recompensa-
dora essa experiência do mandato e ficam aqui essas ponderações. Hoje, 
a gente vai continuar discutindo a questão dos ônibus, saiu um relatório 
do Ministério da Saúde, na semana passada, mostrando o grande nível 
de contaminação dentro dos coletivos. Outra notícia interessante foi nos 
Estados Unidos que o Centro de Controle de Doenças Americano mos-
trou que essa coisa de gastar esse recurso público todo, por exemplo, 
todo esse recurso com higienização, desinfecção de superfície não tem 
nenhuma comprovada eficácia dentro da transmissão do coronavírus. A 
limpeza comum usual ela é suficiente para manter as pessoas protegi-
das, e a transmissão respiratória continua sendo a mais principal. Então, 
eram essas as considerações. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe a todos nós, Presidente! Primeiro, eu queria lhe 
agradecer pela educação, agradecer à Mesa por ter pedido a um técnico 
vir até aqui, para que a gente pudesse encaminhar as nossas considera-
ções. Eu quero dizer ao Dr. Yglésio, que essa preocupação pertinente 
que ele teve eu já tive, inclusive nas vans, Deputado Yglésio. V. Exª. 
sabe o que aconteceu? Arquivaram. Pode ser que a sua PEC possa ser 
que venha a ser diferente, mas eu fiz isso. Entretanto, foi aprovado na 
Casa, aprovado na CCJ e vetado pelo Governo. Apelei judicialmente, 
Lewandowski acabou com tudo também. Então, essa tentativa eu fiz, 
porque eu acho um gasto desnecessário. Parabéns ao Vinícius Louro 
por despertar esse interesse, porque agora ele está vendo o que há pouco 
tempo não via na região, interessante isso, muito interessante, essa luta 
que ele está tendo lá, eu tenho que a CPI deve ter um braço maior de 
alcançar governos e municípios, estaduais e municípios. Presidente, 
gravei em minha rede uma situação pedindo ao Governo do Estado 
que desse uma ajuda para as casas de eventos, que não se esgotasse 
simplesmente nos proprietários, mas que estivesse ali os decorado-
res, os cerimonialistas, os garçons e até mesmo os carros que servem 
àquelas organizações empresariais. Presidente, fiquei surpreso, quando 
encontrei na minha rede social, está lá em meu Instagram, uma mãe 
dizendo que a filha tinha uma casa de café em Barreirinhas, foi parar no 
Ruy Palhano e quase que ela se suicidou. Se não fora, disse ela no texto, 
a condição do pai, que eu conheço como eu conheço a mãe também, 
que tem condição de pagar o plano de saúde e arcar com os ônus da 
empresinha que aquela senhora colocou ali em Barreirinhas. De igual 
monta, Presidente, eu vi empresas que talvez eu e o senhor e muitos ou-
tros tivemos a felicidade de frequentar aqui, em São Luís, alugada para 
igrejas, outras fechando as portas, outros asfixiadas nos interporias, os 
últimos respiratórios, tem balão também, porque sequer pode pagar as 
indenizações dos funcionários. Eu pedi para o Governador, porque são 
em torno de 35 casas de eventos, que alcançasse essas pessoas. Não sei 
o que vai dar em relação a isso, não sei. Confesso que não sei, mas fiz 
o meu papel, porque foram muitos e muitos proprietários que entraram 
em contato conosco depois da nossa gravação, ficando solidários ao 
nosso posicionamento e dizendo que era uma causa justa que nós está-
vamos abraçando. Mas não parou por aí a minha situação. Encaminhei 

ao Senhor Secretário Anderson Lindoso, protocolado naquela Casa, 
pedindo esclarecimento pela relação nominal das pessoas que foram 
beneficiadas. Para a minha surpresa, a situação é mais grave do que eu 
imaginei. O conjunto Mesa de Bar reclamava que inúmeras pessoas do 
ramo deles não receberam. Nos meus grupos sociais, encaminham para 
mim também muitos questionamentos acerca do que o governo propa-
lou tanto, mas na prática são poucas as pessoas que estão recebendo. 
Prova disso é que está aqui o ofício, o senhor Marcelo respondeu o 
dele, é outro questionamento, o Senhor Secretário de Cultura não co-
locou a relação das pessoas alcançadas pelo benefício. Você é contra o 
benefício, César? Não, pelo contrário, eu quero é que o leque aumente, 
tanto é que eu estou pugnando, estou defendendo o interesse das casas 
de evento também. Você viu as pessoas recorrendo ao suicídio, Senhor 
Presidente, pela insensibilidade do Governador. O protocolo que é cria-
do por ele é tamanho, tão largo, tão extenso, que começa a desestimular 
as pessoas a tentarem buscar esses benefícios. Então, o que eu queria 
era que diminuísse essa burocracia, embora mantivesse o rigor da cien-
tificidade do processo, da tecnicidade do processo, mas que não criasse 
esses óbices todos a ponto de as pessoas se desestimularem a não fazer, 
sob pena de, mais tarde, não só essa moça que tem esse café lá em 
Barreirinha e que tentou se suicidar, dito pela própria mãe, eu não faço 
print em respeito àquela pessoa, mas está lá na rede social para poder 
ser testemunho vivo disso. Inúmeras outras pessoas venderam inclusi-
ve, alugaram para a igreja, colocaram a todo custo, estão sacrificando, 
pagando tudo o que pode ser feito, alguns até vendendo casas, segun-
do as informações que me chegaram, outras, fechando as portas e não 
abrirão mais. Eu sei que a pandemia, e sei que também tem que haver 
restrições para diminuir essa situação de dor por que passam as famí-
lias, mas que a gente encontre alternativa, que não remeta alternativa 
só para o governo federal, mas veja também nível de parcelas que nós 
podemos fazer aqui, que nós, Deputados estaduais, não tenhamos mais 
nossas lupas, os nosso olhares só para os municípios, porque fica fácil, 
em época de campanha, nós fazermos as nossas pendências políticas, 
mas que a gente olhe também com os defeitos, com as vicissitudes, com 
as dificuldades que o governo coloca, os óbices que o governo coloca 
para poder alcançar essas pessoas favorecidas. Que a gente desapeie 
por completo, Senhor Presidente, simplesmente da questão midiática e 
volte uma verdade à realidade para atender a sociedade que tanto pre-
cisa. Olha, eu vi as gravações de um conjunto chamado Mesa de Bar. 
Contrataram um artista de fora, e nada contra um de fora se a fome, a 
miséria, a desigualdade social do nosso povo já tiver sanada, mas não 
está, não está saneado, ainda continua a fome dificultando e não cria, 
mas a mídia, Presidente, é caríssima para poder vender aquilo que não 
está alcançando. Então eu pergunto ao Senhor Secretário onde é que ele 
está? Não está. Se alguém tem, que me dê. Eu não faço isso para poder 
ser agora a palmatória do mundo, não, longe de mim isso, mas o que 
eu quero é ter a certeza de que essas pessoas estão beneficiadas, e não 
estão, e, se estiverem, por que não mostra? O Secretário de Fazenda 
demonstrou aqui como que compõem o Fumacop. A Secretaria de Pla-
nejamento ainda não me mandou onde foi gasto o dinheiro do Fumacop. 
Quer dizer, está aqui a resposta do Secretário de Fazenda, mas está aqui 
a não resposta do Secretário de Cultura. Talvez seja mínimo o que foi 
atendido. A iniciativa é fantástica, o resultado talvez não. Até admito 
que pode ter sido boa, mas a eficácia deve ter sido péssima para não me 
responder aqui. No mais, eu quero aqui de público também fazer justiça 
a uma coisa do nosso setor de comunicação. Parabenizar pela mídia da 
Assembleia que está sendo vinculado, uma mídia impessoal, não cita 
nome de ninguém, Assembleia Legislativa e pronto. Ali denota para 
a gente sentimento, denota a angústia daquele povo, a perda daquele 
povo. Eu quero parabenizar quem fez essa mídia para a Assembleia Le-
gislativa. Quiçá que as mídias de governo fossem menos propagandas 
pessoais e mais um alerta à sociedade, uma sensibilidade, como eu vi 
na mídia patrocinada pela nossa Assembleia Legislativa. Parabéns a V. 
Ex.ª e toda a equipe da comunicação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Muito obrigado, Deputado César, realmente, o material muito bem 
comentado, elogiado, em razão de serem depoimentos de pessoas que 
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realmente perderam entes queridos como milhares de brasileiros pas-
sam por essa situação e são depoimentos realmente comoventes naque-
le material que está sendo veiculado que tem como objetivo principal, 
claro, sensibilizar as pessoas para que continuem se cuidando e se pro-
tegendo. Próximo inscrito Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, 
sem apartes, e, em seguida, o Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, colegas Deputados! Presiden-
te, eu venho hoje aqui, na verdade, para destacar que, nesse final de 
semana, no sábado, a cidade de Bacabal vai completar 101 anos de sua 
fundação, e é um orgulho muito grande para a gente participar de toda 
essas festividades, dessas homenagens que têm acontecido na cidade. 
Durante essa semana, está tendo toda uma programação já de inaugu-
rações que está sendo comandada e liderada pelo nosso Prefeito Edvan 
Brandão, com toda a sua equipe. Bacabal que, durante algum tempo, 
teve grandes dificuldades na sua infraestrutura, mas, desde que o nosso 
Prefeito Edvan Brandão assumiu, com o apoio nosso, com o apoio dos 
companheiros, com a parceria com o Governo do Estado, com o Gover-
nador Flávio Dino, nós conseguimos dar uma resposta importante para 
a cidade de Bacabal, resgatando o bem mais precioso que a população 
pode ter, o sentimento mais precioso, que é de orgulho pela cidade. 
Então, isso foi marca da administração do Prefeito Edvan Brandão que 
foi resgatar o orgulho de ser bacabalense. E durante todo esse período 
que foram quase três anos que tem de lutas, foram momentos que tive-
ram em relação a um debate político-eleitoral no passado, um processo 
que se arrastou pelo TSE e a cidade pagou um preço muito grande por 
aquele momento, mas depois da posse do Prefeito Edvan Brandão como 
Presidente da Câmara assumiu o destino do município, depois foi para 
uma eleição, se consagrou Prefeito da cidade pelo o voto direto da po-
pulação e depois disso conseguiu fazer um grande trabalho e tem feito 
um grande trabalho em prol da nossa população, em prol da nossa ci-
dade em Bacabal, apesar dessas dificuldades que nós temos vivido hoje 
em função dessa pandemia, desses momentos de dificuldades do siste-
ma público de saúde, nós estamos conseguindo por meio da união, por 
meio da parceira com o Governo do Estado dar esperança, dar ânimo, 
motivação para a população, para que a gente passe logo por essa difi-
culdade e retome a tranquilidade, a normalidade da nossa cidade. Ba-
cabal que tem um papel fundamental na região do Médio-Mearim, é a 
maior cidade da região do Médio- Mearim, mais de 100 mil habitantes, 
mas é uma cidade que tem sido o polo regional de desenvolvimento de 
toda aquela região no sistema educacional, no sistema de saúde, no sis-
tema da agricultura tanto na agricultura familiar, como no agronegócio, 
Bacabal tem sido a locomotiva motivadora do progresso de toda aquela 
região do Médio-Mearim. Por isso, nós fazemos também aqui, por meio 
da Assembleia Legislativa, as nossas homenagens para a cidade, para 
a nossa população e, se Deus quiser, no sábado, estaremos lá para o 
fechamento da semana de inaugurações, inclusive entregando uma das 
maiores obras que o Prefeito Edvan poderia entregar para a cidade, que 
é a reforma e ampliação do Hospital Municipal que já vem aí já há um 
ano e meio fazendo uma grande reforma, um grande investimento na 
saúde e no sábado será entregue, se Deus quiser, voltará novamente, fa-
zer os atendimentos que tanto a nossa cidade precisa, mas mesmo com 
essa reforma, houve grandes investimentos na cidade, na saúde, e, como 
eu disse, por meio dessas parcerias que foram conquistadas, nós conse-
guimos dar tranquilidade para a nossa população. Então, eu quero aqui, 
registrar a passagem do aniversário da nossa cidade, na Assembleia Le-
gislativa, parabenizar a nossa cidade e, acima de tudo, a nossa popula-
ção, porque por meio dela, por meio do esforço, do trabalho dela, e do 
comprometimento dela com a nossa cidade, é que Bacabal conseguiu se 
tornar essa grande cidade, se tornou a Princesa do Médio-Mearim. Por 
isso, as nossas homenagens para o povo de Bacabal, muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Deputado Presidente, querido amigo Deputa-
do Othelino Neto, demais Deputados, Deputadas, aqui presentes, com 

grande alegria, mais uma vez, poder conversar e compartilhar com vo-
cês as nossas ações, o nosso trabalho, mais uma vez, agradecer a todos 
os membros da CCJ, tivemos uma reunião ontem exitosa, com muitos 
Projetos de Lei que foram aprovados, rejeitados, enfim, foram feitas 
análises limpando a pauta e colocando para o nosso Plenário fazer o 
julgamento que achar necessário. Mas o que me traz hoje aqui, mais 
uma vez, Senhor Presidente, demais Deputados, ouvindo a fala do no-
bre colega Deputado Vinícius Louro, que fala exatamente do momento 
de dificuldade que atravessa o País, o município, Estado, enfim, mas 
que os municípios continuam recebendo os repasses do FNDE, para a 
merenda escolar. O ano passado, Deputada Cleide Coutinho, a Prefeitu-
ra de Caxias recebeu R$ 4.604.000,00 na merenda escolar, e distribuiu 
apenas três vezes um kitezinho pequeno de alimentação para as pes-
soas, para os estudantes. Este ano, estamos agora entrando no quarto 
mês do ano, já recebeu R$ 1.094.509,44. A merenda escolar está em 
dois grandes potenciais: o primeiro é que, se ele utilizar corretamente 
30%, ele compra os produtos oriundos da agricultura familiar, fortalece 
a agricultura familiar; o segundo ponto é que ele pode comprar dentro 
do município para ajudar a fomentar a economia, além de suprir a ne-
cessidade nutricional dos alunos, mas até agora não há uma ação nesse 
sentido. Mais uma vez, a Prefeitura de Caxias engana o povo, pois rece-
be o recurso da merenda escolar e não repassa para quem precisa. Aqui, 
nesta Casa, aprovamos vários decretos de calamidade pública para até 
ajudar os gestores municipais a cumprir o seu papel, ajudando o povo 
que mais precisa, mas o que acontece? O dinheiro some! Não há trans-
parência! Por isso que Caxias continua amargando um dos piores índi-
ces de transparência do País, o pior do Maranhão. Não sou eu que estou 
dizendo, é a pesquisa feita pela CGU. Agora, para a merenda escolar, 
R$ 1.094.000, quase R$1.100.000. Esse ano vieram, e para onde foi 
esse dinheiro da merenda escolar dos alunos? Enquanto isso, o gover-
no municipal, o governo estadual, o Governador Flávio Dino tem feito 
entrega de milhares de cestas básicas e, enquanto isso, feito também 
conexão cultural, ajudando e colocando comida na mesa das pessoas. 
Ontem o Governador Flávio Dino, em todos os restaurantes populares 
do Maranhão, colocou a janta a R$1,00 para poder ajudar a população, 
e Caxias recebe R$ 1.094.000, mas não tem uma ação em prol do povo. 
Para onde foi o recurso da merenda escolar? Para onde está indo? O que 
está sendo feito? A Prefeitura de Caxias não pode ficar calada, continuar 
calada! Pensa que vai enganar o povo porque o recurso está vindo todo 
mês, é só você pesquisar na internet, no FNDE, que está lá. Então eu 
quero dizer mais uma vez à população de Caxias e aos senhores amigos, 
Deputados e Deputadas, nós precisamos cobrar dos municípios a utili-
zação devida desses recursos, não podemos ver os municípios à mercê, 
os munícipes, as pessoas, a funcionalidade, a classe, a população como 
um todo, os estudantes como um todo passando necessidade enquanto 
os cofres públicos estão abarrotados de dinheiro. É injusto com o povo 
de Caxias, com o povo do Maranhão. Portanto, eu quero aqui fazer mais 
uma vez uma crítica à administração municipal. Não é aqui discurso de 
campanha, campanha acabou, é discurso de denúncia porque a Prefeitu-
ra de Caxias continua recebendo recursos e continua tentando enganar 
o povo, mas o povo não é besta, vai chegar o momento de dar o troco. 
Era só isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Presidente. Bom dia, demais Deputados. 
Bom dia, a população do estado do Maranhão, internautas, telespecta-
dores que nos acompanham pela TV Assembleia, o mais cordial bom 
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero registrar a 
visita que fizemos, na última semana, na cidade de Mirador, no povoado 
Riacho Grande. A população com mais de 80 famílias está sendo amea-
çada de ser retirada de suas terras. Nós fomos fazer a visita in loco, es-
tivemos pessoalmente lá e não podemos permitir que pessoas armadas, 
pistoleiros, jagunços, ameacem homens de bem, mulheres de bem. Lá 
são lavradores, lavradoras, são homens e mulheres do campo, homens e 
mulheres dignos e que estão sendo ameaçados e retirados de suas terras. 
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Nós estivemos lá reunidos com a população, saí de lá e protocolei ofício 
na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público e na Defenso-
ria Pública. Estamos protocolando também em São Luís, no governo do 
Estado, na OAB e no Ministério Público, para que todos os órgãos to-
mem conhecimento e que não haja derramamento de sangue. O estado 
do Maranhão não é terra de jagunço, não é terra de pistoleiro. Pode ter a 
certeza de que a população de Riacho Grande e Mirador não está sozi-
nha. Pode ter certeza disso. E nós demos todo o apoio, vamos continuar 
dando apoio, porque não vão retirar na marra, na força, a população que 
mora lá há bastante tempo. Prova disso é que nós temos cemitérios, nós 
temos casas antigas. Então, não vão tirar pelo beiço, não vão tirar à mar-
ra, não vão tirar à força, o Estado do Maranhão não é terra de jagunço, 
não é terra de pistoleiro. Então, respeite os lavradores, respeite os tra-
balhadores da cidade de Mirador, da cidade de Riacho Grande, contem 
com o nosso apoio. Era o primeiro assunto, Senhor Presidente. O segun-
do assunto, na última semana, sobre a CPI da covid, nós protocolamos 
um ofício para que o Senado possa apreciar a possibilidade da abertura, 
da ampliação, da investigação de Governadores e Prefeitos com relação 
à aplicação dos recursos da covid. Nós estamos denunciando na Assem-
bleia já bastante tempo, problemas do Estado do Maranhão com relação 
à compra superfaturada, fraudulenta, de respiradores, o uso indevido de 
recursos da pandemia, inclusive se utilizando do período de calamidade 
pública, para fazer contratações, compras sem licitação, contratos, en-
tão há a necessidade de que a investigação seja ampla e passe a incluir 
governadores e também prefeitos, fizemos o protocolo de forma oficial, 
protocolamos para que o Senado possa ampliar, possa incluir Gover-
nadores e Prefeitos na investigação da CPI. Terceiro assunto, Senhor 
Presidente, nós protocolamos o ofício e o requerimento na Assembleia, 
para que a Secretaria de Comunicação do Estado do Maranhão possa 
passar todas as informações referentes ao valor total, empenhado, li-
quidado e pago pelo Governo do Estado em todas as peças publicitárias 
vinculadas na televisão, rádio, mídias sociais, para o combate ao coro-
navírus, incluindo a última que tem a participação da cantora nacional, 
cantora gospel, Aline Barros. Tem outdoor com Aline Barros, trazeira 
de ônibus com Aline Barros, campanha publicitária no horário nobre 
com Aline Barros e aí fica a pergunta: Para que tanto dinheiro gasto com 
propaganda com a cantora Aline Barros no Estado do Maranhão? O que 
vai mudar na covid? O que vai melhorar na covid? O que vai mudar na 
vida das pessoas? É um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo, é 
muita cara de pau, manipulação de informação, gastando dinheiro pú-
blico, nesse momento grave de pandemia, inclusive hoje já foi falado 
pelo Deputado César Pires e nós estamos solicitando as informações 
à Secretaria de Comunicação e solicitando informações, por meio de 
ofício e requerimento da Assembleia e vamos tomar as devidas provi-
dências, todo recurso gasto com publicidade, com propaganda deveria 
ser destinado ao combate da covid, todos os dias, nos deparamos com 
propaganda do Jornal Nacional, Globo Repórter, Fantástico, horário no-
bre da televisão brasileira sendo gasto com propaganda, com mídia do 
Governo do Estado do Maranhão. Então solicitamos de forma oficial as 
informações da Secom para que nós possamos tomar as devidas provi-
dências. E por último, Senhor Presidente, um absurdo, o Governo do 
Estado exonerou um policial militar porque fez referência aos respira-
dores, então o policial militar supostamente teria comentado nas redes 
sociais sobre os respiradores e agora o policial militar foi exonerado por 
questionar a compra fraudulenta, superfaturada, pagamento antecipado 
de respiradores e agora vai punir o policial militar, exonerar o policial 
militar, retirar da Polícia Militar um pai de família, mas, Governador 
Flávio Dino, faça alguma coisa com o Deputado Wellington que eu 
estou cobrando todo o dia! Todo o dia! Essa pataquada, essa falta de 
vergonha na cara, cadê os respiradores? Respiradores superfaturados, 
respiradores que foram comprados antecipadamente e até hoje não che-
garam. E quando nós denunciamos, os respiradores eram para ter sido 
entregues desde o dia 23 de abril, vai fazer um ano, só tinha 80 óbitos no 
Maranhão, passamos de 6 mil óbitos e esses respiradores até hoje ainda 
não chegaram. Ninguém vai ser punido? Vai ficar por isso mesmo? Es-
tamos refazendo a denúncia no Ministério Público, o superfaturamento, 
e inclusive no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, mas Gover-

nador Flávio Dino vai punir, exonerar um policial militar porque fez 
um questionamento sobre os respiradores que poderiam estar salvando 
vidas. Isso é um absurdo! É o governo da perseguição, é o governo que 
persegue as minorias, que persegue os menos favorecidos, aqueles que 
não têm voz. Policiais do Estado do Maranhão têm voz, policial militar 
e policial civil do Estado do Maranhão têm voz, e já denunciamos na 
semana passada os cones da morte. Estão colocando policiais militares 
nos retornos para dar a falsa impressão de quem tem policiamento, que 
tem viaturas. Não tem viaturas. Estamos solicitando uma quantidade de 
viaturas e também solicitando explicações ao comandante da Polícia 
Militar sobre essas viaturas paradas nos retornos, próximo ao Mateus, 
próximo ao shopping e o policial militar é obrigado a ficar 12 horas em 
pé do lado de fora da viatura. Isso é absurdo! Policiais militares e civis 
do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado, eu peço que conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
concluir, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Tem um Deputado inscrito ainda e já está encerrando o horário do 
Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vamos 
tomar as devidas providências com relação à exoneração desse policial 
militar que está lutando pela vida, cobrando satisfação dos respiradores. 
Ele foi exonerado pelo Governador Flavio Dino. Policiais militares e 
policiais civis do Estado do Maranhão têm voz e a voz do Deputado 
Wellington é a voz dos policiais militares e policiais civis do Estado 
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto Evangelista é o último inscrito, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Neto, estamos ouvindo.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Não, Presi-

dente, eu gostaria do momento de fala apenas na hora da apreciação do 
projeto de minha autoria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Tudo bem. Eu vou chamá-lo para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pronto. 
Obrigado.

III – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Parecer nº 188/2021, da CCJ, ao Projeto de Lei nº 221, de autoria do 
Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação. Os Depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários 
se manifestem. Aprovado. Projeto vai à sanção. Parecer nº 190/2021, 
da CCJ, em Redação Final ao Projeto nº 050, de autoria do Deputado 
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei Complementar 003, de autoria 
do Poder Judiciário, que alteração a redação dos dispositivos da Lei 
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Maranhão. Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de lei 099, de autoria do Deputado Wendell Lages, 
que institui, em todo o território maranhense, o seu pet friendly, como 
forma de certificação oficial dos estabelecimentos privados ou públi-
cos que promovam o bem-estar animal. Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei n° 216, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, 
que estabelece critérios para o reconhecimento do estado de calamidade 
pública, nos municípios do Estado do Maranhão, pela Assembleia Le-
gislativa, para efeitos do artigo 65 da Lei complementar Federal nº 101. 
Deputado Zé Inácio está inscrito para encaminhar, por cinco minutos. 
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Habilite seu áudio, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente e demais pares do nosso Parlamento Maranhense, 
na verdade, eu me inscrevi para fazer o encaminhamento, a defesa do 
projeto, mas, nas últimas análises que fiz do projeto, observei algo que 
eu não tinha me atentado até então. Na verdade, como este projeto teve 
entrada em junho do ano passado, e o nosso foco naquele momento, 
como tem sido também agora, era mais voltado para as calamidades 
públicas, decretadas em função da pandemia. No primeiro semestre, 
tínhamos entendimento de que assim sinalizavam alguns especialistas 
na área, alguns estudiosos, alguns cientistas que talvez, até o final do 
ano, a pandemia estivesse sob controle. No nosso projeto de lei, o artigo 
6º estabelece que esta lei tem o efeito até o dia 31 de dezembro de 2020. 
Em função disso, Senhor Presidente, eu quero pedir a retirada de pauta 
deste projeto para que eu possa fazer uma emenda readequando. Como 
se trata de uma questão de mérito, isso pode ser corrigido de outra for-
ma, senão através de uma emenda no último artigo, o artigo 6º. Em 
função disso, eu peço que seja retirado de pauta e incluído na Ordem do 
Dia da semana que vem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Zé Inácio, como V. Ex.ª está falando da necessidade de fazer 
uma emenda, vou retirar o projeto de pauta para que faça a emenda.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente, só 
como observação, rapidinho. Inclusive como eu havia dito, este projeto 
foi pensado neste momento de calamidade pública provocada pela crise 
sanitária que nós estamos vivendo, em função da pandemia do corona-
vírus, mas como é uma adequação ao artigo 65 da Lei Complementar 
que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, este nosso projeto de lei 
nosso, ele vai se adequar a qualquer situação de decretação de estado 
de calamidade pública, quer seja este momento que nós estamos viven-
ciando da crise sanitária provocada pela covid-19, como toda e qual-
quer solicitação de estado de calamidade, provocada por outros fatores. 
Então, em função disso, nós não podemos estabelecer prazo na vigência 
da lei. Então, esse é um reparo que eu quero fazer e quero contar com a 
compreensão da Mesa, com compreensão de V.Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Projeto sai de pauta, vai para a Comissão e aí V.Exa. apresenta a emen-
da. Item 6 da pauta. Projeto de Lei 117, de autoria do Deputado Neto 
Evangelista (lê). O Deputado Neto se inscreveu para encaminhar o Pro-
jeto de Lei. Deputado, V.Exa. tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu 
início falando da importância desse projeto de lei apresentando, apro-
vado na Comissão de Constituição e Justiça, e aprovado também na 
Comissão de Saúde, diz respeito às pessoas que têm o transtorno do 
espectro autista. Senhor Presidente, nos dias de hoje, para os Senhores 
Deputados terem ideia, pessoas, pais, mães de crianças com o transtor-
no do espectro autista, são detentores de laudos com prazo, isso mesmo, 
com prazo. Ou seja, se um cidadão, um pai ou uma mãe de família, ela 
vai até o INSS atrás do BPC, ela vai tirar o seu cartão de transporte e 
esse laudo que atesta que aquela criança tem o transtorno do espectro 
autista, estiver já com uma data antiga, a entidade, o órgão, a instituição 
pedem aos pais que eles voltem ao médico e peçam um novo laudo. 
Veja só, quem tem o transtorno do espectro autista, não é uma condição 
que vai se encerrar, uma vez que você tem, você não vai deixar de ter. 
Você pode diminuir aí a intensidade, o grau até no decorrer de vários 
tratamentos, mas deixar de ter o transtorno do espectro autista ninguém 
vai deixar de ter. Então, assim, não faz sentido que uma família que vá 
buscar algum direito que tem uma criança com transtorno do espectro 
autista, tenha que renovar este laudo. Não tem sentido nenhum. Muitas 
vezes, no setor público, essas consultas com neurologista, neuropedia-
tra, enfim, demora mais de ano para poder ser marcado. Então, muitas 
famílias perdem esses benefícios. O projeto de lei que a gente apresenta 
agora, que eu apresento aos Senhores Deputados, é justamente para fa-
zer com que este laudo, uma vez dado pelo sistema de saúde, ele seja e 
ele tenha prazo indeterminado. Não tem sentido nenhum, uma vez de-
clarado com autismo, ele vai permanecer toda a sua vida com autismo. 

Então assim, a gente tem que diminuir essa burocracia, a gente tem que 
se colocar muitas vezes no lugar de pais e de mães com crianças com 
autismo, para que a gente possa desburocratizar e dar melhores condi-
ções de vida, não só para a criança, mas para os pais que muitas vezes 
é quem acaba ali sofrendo junto com o filho, em muitas situações, que 
passam por muitas situações. E a gente tem que buscar amenizar isso. 
Então, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu peço o apoio dos 
Senhores e das Senhoras na apreciação deste projeto de lei, de sua im-
portância, após aprovado por esta Casa, se Deus quiser, com a vontade 
dos Senhores Deputados, aguardaremos a sanção do Governador Flávio 
Dino. Era isso, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, os que 
forem contrários que se manifestem. Aprovado, vai à sanção. Projeto 
de Decreto Legislativo, oriundo do Parecer nº 230, de autoria da CCJ 
(lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Aprovado. À pro-
mulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 012, oriundo do Parecer nº 
231, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 013, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os 
que forem contrários se manifestem. Aprovado. À Promulgação. Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 014, oriundo da CCJ (lê). Em discus-
são. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Os itens 7 a 10, o 
Deputado Yglésio pede que registre voto contrário. Item 11, Projeto 
de Decreto Legislativo de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os que 
forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulgação. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 016, oriundo do Parecer nº 007 de autoria da 
Comissão de Orçamento (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se 
manifestem. Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 
nº 017, oriundo do Parecer nº 274 da CCJ. (lê). Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado 
com o voto contrário do Deputado Dr. Yglésio. Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 18, oriundo do Parecer nº 275 da CCJ. (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os 
que forem contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do 
Dr. Yglésio. Vai à promulgação. Os requerimentos dos itens 15 ao 26, 
todos foram retirados por solicitação do autor que precisou se ausentar 
da sessão. Requerimento n°151, de autoria do Deputado Dr. Yglésio. 
Esse aqui já é a deliberação da Mesa. Peço a atenção das Deputadas 
Andrea Martins Rezende e Cleide Coitinho. Requerimento n° 151, de 
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Eu voto pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A Deputada Andreia votou pelo indeferimento. Deputada Cleide Couti-
nho, como V. Ex.ª vota? Habilite o áudio. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUITNHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento foi indeferido. O Deputado Yglésio recorre ao Plenário 
e fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. Os itens 28 e 29 
foram transferidos também a pedido do autor. O item 30, Requerimento 
n° 157 de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada 
Andreia Martins Rezende? Deputada Andreia, habite novamente o áu-
dio ou então faça um gesto de positivo ou de negativo.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Agora estamos lhe ouvindo. Votou como? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Pelo indeferimento. Deputada Cleide Coutinho.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Requerimento indeferido, Deputado Dr. Yglésio, já anuncia que recorre 
ao Plenário, fica incluído na Ordem do dia da próxima Sessão. Reque-
rimento nº 158/2021, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, solicitando 
informações ao Secretário de Indústria, Comércio e Energia, senhor 
Simplício Araújo, acerca dos custos de instalação do novo Hospital de 
Campanha no Estado do Maranhão, localizado no Espaço Renascença, 
como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pelo indeferimento, como vota a Deputada Cleide Coutinho

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO –Indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o requerimento, Deputado Dr. Yglésio, recorre ao Plenário, 
fica incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão. Requerimento nº 
159, de autoria da Deputada Professora Socorro Waquim, solicitando 
que seja enviada a Mensagem de Pesar aos familiares dos excelentís-
simos vereadores, do município de Timom, os senhores Joãozinho da 
Farmácia, Ivan Saraiva e Domingos Correia. Deputada Socorro, V. Ex.ª 
autoriza Deputado Rafael Leitoa a subscrever o requerimento? Deputa-
da Socorro habilite o áudio, por gentileza, agora sim. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Senhor 
Presidente, demais Deputados, esse meu pedido é exatamente para fazer 
uma menção de homenagem mesmo póstuma a esses ex-vereadores que 
foram grandes, ex-vereadores, em Timon, Maranhão, Joãozinho da Far-
mácia, uma pessoa da saúde, era enfermeiro e Ivan Saraiva, Domingos 
Correia e depois vai vir outro na próxima semana para Joaquim Neves. 
Quatro grandes vereadores que faleceram por questão de covid no Mu-
nicípio de Timon e eu então autorizo que o Deputado Rafael, que tam-
bém é daqui da terra e conhece o trabalho, a importância desses, que foi 
o trabalho desses vereadores para o desenvolvimento da nossa cidade, 
possa subscrever essa Menção de Pesar aos familiares pelo falecimento 
desses quatro ex-Vereadores. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o requerimento, subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa. 
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, encerramos a nossa pauta 
de hoje. Vamos, no decorrer da semana, apreciando os números para 
vermos a possibilidade de começarmos ou não na próxima semana 
umas sessões presenciais, mas de modelo híbrido, mas nós vamos ainda 
avaliar durante a semana, uma das hipóteses seria essa, nós voltarmos 
a sessão presencial, mas, dependendo dos números do final dessa sema-
na, e voltando, só uma possibilidade, seria ficar liberada a participação 
remota, para quem assim desejar, e também presencial para os que qui-
serem vir. Mas nós vamos ainda avaliar durante a semana qual seria o 
modelo mais seguro para uma possível volta das sessões presenciais, 
mas, repetindo, ainda vamos esperar aí o decorrer da semana, para que 
nós possamos observar melhor, principalmente esses dados, essa infor-
mação da redução da superlotação sobre a rede de saúde do Estado, Dr. 
Yglésio comentou em seu pronunciamento, nós vamos avaliar durante 
a semana para tomar a decisão, claro, que tenha máximo de segurança 
possível para todos que participam da Sessão. Deputada Mical, V.Exa. 
fez algum aceno? Peço que liberem o áudio da Deputada Mical, para 
uma Questão de Ordem.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, meus queridos Deputa-
dos. Senhor Presidente, é sobre aquele Projeto de Lei 110/2020, que foi 
aprovado, agora sexta-feira completou 15 dias, e aí a gente, seria agora 
no caso quando o Governador não se manifesta, o projeto é devolvido e 
o Presidente da Assembleia tem 48 para aprovar, para ser promulgado. 
E aí eu queria saber a respeito desse projeto n° 110/2020, que é a ques-
tão do reconhecimento como essenciais as atividades religiosas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Mical, ainda está no prazo para a manifestação pelo Gover-
nador. Ele tem 15 dias úteis, os quais, geralmente, se transformam em 
20 e poucos dias corridos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Sexta-fei-
ra completou 15 dias aqui nas minhas contas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Mas são úteis, aí tem que descontar o sábado e o domingo e algum 
eventual feriado que tenha tido pelo meio e se isso foi pós Semana San-
ta. Mas eu vou pedir aqui a assessoria da Mesa verifique quando é o 
último dia do prazo para, caso o Governador não sancione e nem vete, 
se ele silenciar, nós podemos promulgar. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Obrigada, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Eu estou vendo aqui os Deputados se manifestarem, só peço que seja 
uma Questão de Ordem bem objetiva porque nós estamos a ponto de 
encerrar a sessão. Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem. Já que foi flexibilizado todo o trabalho nos 
restaurantes e bares, colocando as mesmas limitações no estado do Ma-
ranhão, eu queria também que a gente fizesse um requerimento verbal 
para que fosse colocado, dentro desses planos de retomada dos traba-
lhos dos trabalhos no Estado do Maranhão, a Vaquejada, lógico que 
todos os parques de vaquejada do Estado do Maranhão já estão na sua 
programação, estão tomando medidas de prevenção contra a covid, de 
distanciamento e esse plano de retomada das vaquejadas no Estado do 
Maranhão se daria em torno só dos vaqueiros e chefes de equipes, e que 
isso possa voltar a gerar emprego e renda no Estado do Maranhão, haja 
vista que o esporte de vaquejada fomenta toda uma indústria, fomenta 
toda uma classe que são os tratadores, os juízes, locutores, caleiros, va-
queiros, que a gente possa colocar isso no plano de retomada no Estado 
do Maranhão, o plano de retomada da vaquejada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Algum Deputado mais fez um aceno, para uma Questão de Ordem? 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária (Remota) da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no seis de abril de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duar-
te Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Fábio 
Braga e Hélio Soares. Em nome do povo e invocando a proteção de 
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Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, e determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, 
concedeu a palavra aos Deputados: Adelmo Soares, César Pires, Pro-
fessor Marco Aurélio, Roberto Costa, Vinícius Louro, Doutor Yglésio 
e Duarte Júnior. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno 
Expediente, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quando o Presidente 
anunciou, em único turno, com pareceres favoráveis da Comissão de 
Constituição, Justiça Cidadania (CCJC: Medida Provisória nº  343/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que antecipa para 26 de março de 2021 o 
feriado estadual de 28 de julho, data em que se comemora a adesão do 
Maranhão à independência do Brasil; Medida Provisória nº  344/2021, 
de autoria do Poder Executivo,  que altera a Medida Provisória nº 341, 
de março de 2021, que autoriza a concessão de auxílio emergencial aos 
estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes e lanchone-
tes e ao setor cultural e a Medida Provisória nº 345/2021, de autoria do 
Poder Executivo,  que autoriza a concessão de auxilio-combustível aos 
taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo, de auxilio emergencial 
para o setor do turismo e para o setor de eventos, reduz a carga tributária 
para o segmento de bares, restaurantes e similares, institui o Programa 
Social Vale-Gás, para enfrentamento das  adversidades decorrentes da 
pandemia da  covid-19, bem como altera a Lei nº 10.305/2015, a Lei 
nº 8.044/2003 e a Lei nº 10.213/2015. As duas últimas Médidas Pro-
visórias foram encaminhadas à votação pelo Deputado Wellington do 
Curso, sendo as mesmas aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em 
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou o 
Projeto de Lei n° 147/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito junto ao Banco de Brasília - BRB, até o valor de 
R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), para execução 
do programa Maranhão Forte, com Parecer favorável da CCJC. Enca-
minhado à votação pelos Deputados César Pires, Wellington do Curso 
e Rafael Leitoa, este projeto foi aprovado contra o voto do Deputado 
Wellington do Curso e encaminhado à sanção governamental. Em único 
turno, foram aprovados em redação final, na forma dos Pareceres nos 
131, 148 e 149/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
os Projetos de Lei nos: 128/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que obriga os hospitais e clínicas particulares a informarem diariamente 
ao PROCON/MA,  a quantidade de leitos disponíveis para pacientes 
com Covid-19; 014/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que 
modifica a Lei nº 8.596/2009, tornando eliminatória a fase do exame 
psicotécnico para o ingresso em carreira do Sistema de Segurança Pú-
blica do Maranhão e 651/2019, de mesma autoria, que estabelece as 
diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a Sín-
drome de Rett. Os respectivos projetos de lei foram encaminhados à 
sanção govenrmental. Ainda em único turno, foi submetido à delibera-
ção do Plenário o Parecer nº 118/2021, da CCJC, contrário ao Projeto 
de Lei nº 583/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que  obriga 
a afixação de cartazes em hospitais, casas de saúde e clínicas conve-
niadas ao sus, informando da vedação de cobrança dos procedimentos 
e dá outras providências. Este parecer foi mantido e o projeto de lei 
foi encaminhado ao arquivamento. O Parecer nº 119/2021, também da 
CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior,  foi retirado da Ordem do Dia, a pedido do autor. Em pri-
meiro e segundo turnos, foram aprovados, com pareceres favoráveis da 
CCJC e encaminhados à sanção govenrmamental os Projetos de Lei nos: 
429/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que altera a Lei 
n° 9.612/2012, que torna todos os assentos dos veículos do transporte 
coletivo intermunicipal preferenciais a idosos com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, mulheres grávidas, com crianças de colo e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida; 031/2021, de autoria da Deputada 
Mical Damasceno, que dispõe sobre a campanha de combate aos golpes 
financeiros praticados contra os idosos no âmbito do Estado do Mara-
nhão; e 037/2021, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui o 
selo “Empresa Amiga da Mulher” no âmbito do Estado do Maranhão. 
Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário 
aprovou, e foi encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei 
n° 137/2021, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe so-
bre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional 

para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), com Pareceres 
favoráveis da CCJC e da Comissão de Saúde.

Também em único turno o Prosidente anuncioua votação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, oriundo do Parecer nº 165/21, 
de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que apro-
va o pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública no 
Estado do Maranhão e concedeu a palavras aos Deputados (as): Zé 
Inacio, Doutor Yglésio, César Pires, Professora Socorro Waquim. Sen-
de este aprovado, contra o voto do Depoutado Wellington do Curso e 
encaminhado à promulgação. Na sequência, foram aprovados e também 
encaminhados â promulgação dos Projetos de Deputados Legislativos 
nos: 002/2021; 003/2021; 004/2021, 008/2021, e 009/2021, oriundo dos 
Pareceres nos 166, 185, 186, 194 e 207/21, de autoria da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que aprova o pedido de reconheci-
mento do estado de calamidade pública nos Municípios de Balsas, São 
Domingos do Maranhão, Lago da Pedra, Pinheiro e Cândido Mendes. 
Os Projeto de Decreto Legislativo nº: 005/2021, 006 e 007/2021, oriun-
dos dos Pareceres nºs: 001, 002 e 003/21, da Comissão de Orçamento,-
Finanças,Fiscalização e Controle, que aprovam as prestações de contas 
do Governo do Estado do Maranhão relativo ao exercicio financeiro de 
2015, 2016 e 2017, respectivamente, foram aprovados contra o voto 
do Deputado Wellington do Curso e encaminhados à promulgação. Os 
Requerimentos nos: 018, 023, 137, 087, 107, 123, 127,135 e 136/2021, 
todos do Deputado Wellington do Curso e os  Requerimentos nos: 147 
e 148/2021, do Deputado Doutor Yglésio, foram retirados a pedido dos 
respectivos autores. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos 
nos: 138/2021,  de autoria do Deputado Zé Inácio lula, solicitando que 
seja votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 147/2021, de 
autoria do Poder Executivo; 143/2021, de autoria do Deputado Dou-
tor Leonardo Sá, no mesmo sentido para votação do Projeto de Lei nº 
256/2020, de sua autoria; 142/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja enviada Mensagem de Congratulação 
aos prefeitos e aos presidentes das Câmaras Municipais de Barreirinhas, 
Araioses, Barão de Grajaú, Chapadinha, Loreto, Mirador, São Bernar-
do, Tutoia e Vargem Grande; 145 e 147/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de con-
gratulação aos Prefeitos e aos Presidente das Câmaras Municipais de 
São Bento e de Peri Mirim, parabenizando-os pela passagem do ani-
versário de fundação das referidas cidades, que ocorreu no mês de mar-
ço. Sujeito à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos 
nos 139, 140 e 141/2021, todos de autoria do Deputados Wellington do 
Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares 
dos Senhores José Manoel Ribeiro Bastos e Jean Reis e da Senhora 
Keyla de Kácia Cabral, pelos seus falecimentos ocorridos em marco do 
ano em curso; 144/2021, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, 
solicitando que seja retirada de tramitação a Moção nº 023/2021, de sua 
autoria. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 
de abril de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 216 / 2020

Altera o Projeto de Lei nº 
216/2020, que estabelece critérios para 
reconhecimento de estado de calamida-
de pública nos municípios do Estado do 
Maranhão pela Assembleia legislativa, 
para efeitos do artigo 65 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000.

Art. 1º. O caput do art. 6º, passará a vigorar com a seguinte re-
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dação: 

“Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, 13 de Abril de 20201. 

É de luta, é da terra!

ZÉ INÁCIO LULA
Deputado Estadual - PT

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 17/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): CENTROLAB – CENTRO LABORATORIAL 
DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. OBJETO: O presente contrato 
tem por objeto contratação emergencial de laboratório especializado 
na realização de exames de Sorologia e RT-PCR para diagnóstico da 
covid-19 nos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data de assi-
natura ou até o limite da utilização de 180 Testes Sorológicos e 60 RT-
-PCR. VALOR DO CONTRATO: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Natureza da Despesa: 33.90.39.50–Serviços 
Médicos Hospitalares Odontológicos e Laboratoriais. Gestão: 00001 
– Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Le-
gislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordiná-
rios – Tesouro. Histórico: Objeto: Contratação de laboratório para exa-
mes de COVID tipo Sorologia e RT-PCR. BASE LEGAL: Art. 24, IV, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0736/202-AL.  
ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
Cecília Maria Fiqueni Hachem representante legal da empresa CEN-
TROLAB – CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS 
- LTDA, CNPJ nº 06.791.131/0001-10.  DATA DA ASSINATURA: 
14/04/2021. São Luís – MA, 14 de abril de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 03/2021. 
OBJETO: Sistema de Armazenamento de dados. FORNECEDORA: 
CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 03.247.280/0001-
25. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: Até 15(quinze) 
dias) contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela 
contratada. PRAZO TOTAL DA ORDEM:  15 (quinze) dias. VA-
LOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). NOTA DE EMPENHO: Nº 
2020NE000536 de 19/03/2021, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais); Nº 2020NE000537 de 19/03/2021, no valor de R$ 
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). BASE LEGAL: Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0161/2021-ALEMA. 
ASSINATURAS: José Alexandre Diniz Lopes – Fiscal do contrato e 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do 
Maranhão pela parte CONTRATANTE e Antônio Carlos de Oliveira, 
CPF nº 053.321.468-84, representante legal da CONTRATADA. DATA 
DA ASSINATURA: 14/04/2021. São Luís – MA, 14 de abril de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

Ofício nº 094/2021
Amapá do Maranhão/MA, 08 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão
São Luis – MA

ASSUNTO: Reconhecimento do Decreto de Estado de Calami-
dade 

Senhor Presidente,

O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO, ESTADO 
DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
01.580.959/0001-06, com sede administrativa situada na Avenida Tan-
credo Neves, s/n, Centro, Cep 65293-000, Amapá do Maranhão/MA, 
por sua representante legal, a Senhora PREFEITA MUNICIPAL NE-
LENE DA COSTA GOMES, vem SOLICITAR a Vossa Excelência, 
o reconhecimento do Decreto de Calamidade do nosso município 
em anexo (Decreto nº 010/2021), já homologado pela Câmara Mu-
nicipal, conforme justificativa abaixo:

O reconhecimento/ratificação do Decreto nº 010/2021 – Declara 
situação de Calamidade Pública no Município de Amapá do Maranhão 
– MA e dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia provoca-
da pelo novo Coronavírus (Covid-19) e H1N1 em complementação às 
ações definidas no Decreto e dá outras providências.

A confirmação do referido Decreto através do parlamento esta-
dual é necessário, para que o Município de Amapá do Maranhão possa 
fazer investimentos em prevenção e atendimento sem que haja conflito 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que pode ocorrer devido às 
despesas não previstas no orçamento e provável queda de receitas dian-
te do atual cenário de incertezas econômicas, decorrentes da pandemia 
de Covid-19.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de 
apreço e consideração. ” 

Atenciosamente,
     

Nelene da Costa Gomes
   CPF nº 625.841.543-15 

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 010, de 05 de março de 2021.

Declara situação de Calamidade 
em Saúde Pública no Município de Ama-
pá do Maranhão (MA) e dispõe sobre 
medidas de enfrentamento à Pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19) e H1N1 em complementação às 
ações definidas no Decreto Municipal nº 
004, de 21 de março de 2020  e dá outras 
providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO, 
Estado do Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município: 

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
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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 Amapá do Maranhão as regras, procedimentos 
e medidas 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 Amapá do Maranhão, até 31/12/2021, em 
razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação brasileira 
de desastre 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 nº 004/2020 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; 

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 des-
tinados ao enfrentamento da situação de Calamidade. 

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos 
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, 
até o dia 10 de abril de 2021, ressalvadas as atividades desenvolvidas 

pelas seguintes secretarias: 
I- Secretária de Saúde na prevenção e combate a pandemia;
II- Secretária de Obras na Limpeza Urbana e reparos emergen-

ciais;
III- Secretária de Assistência Social  no apoio e amparo as vitimas 

da covis e suas famílias;
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os ser-

vidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I, II e III, 
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme 
determinação de seus respectivos gestores. 

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 
pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afasta-
do de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as com-
provações 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 
atividades 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 
comprove a realização de viagem. 

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

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os 
servidores deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável 
pela gestão de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado 
médico. 

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente. 
Art. 5º 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 contá-
gio pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as 
medidas transitórias previstas neste decreto. 

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmen-
te, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situa-
ção de calamidade. 

§ 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 
necessários para o combate da pandemia. 

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão 
permanecer em seus domicílios. 

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o 
art. 6º no período de situação de emergência (ou estado de calamidade 
pública) 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. 
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento 

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos. 
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. 

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de emer-
gência (ou calamidade pública): 

I - afastamentos para viagens ao exterior; 
II - a realização de provas de concurso público da Administra-

ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança. 

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 poster-
gadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto; 
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II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
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 emergência 
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, 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 - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permi-
tindo 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 espe-
cial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para 
os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o compa-
recimento 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 ter-

ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a 
adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de 
saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis 
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória; 

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo 
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e 
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das 
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposi-
ção 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 
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o 
estado de emergência (ou estado 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. 

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes 
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todas as Secretarias Municipais. 

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades co-
merciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 10 de 
abril de 2021, passível de prorrogação, ficando isento da medida os 
seguintes estabelecimentos:): 

a)farmácias;
b)hipermercados, supermercados e mercados;
c)feiras livres;
d)lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e)clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para 

animais;
f)  padarias;
g)açougues;
h)peixarias;

i)hortifrutis granjeiros;
j)quitandas;
l)centro de abastecimento de alimentos; 
m)postos de combustíveis;
n)pontos de venda de água e gás;
o)material de construção essenciais para atividade pública;
p) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
q) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como borra-

charia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim 
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das ro-
dovias;

r) serviços funerários;
s)  assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospita-

lares;
t) assistência social e atendimento à população em estado de vul-

nerabilidade;
u) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de ori-

gem animal e vegetal
v) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilân-

cia, a guarda e a custódia de presos;
x) telecomunicações e internet;
y)serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por 

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos 
a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, 
dentre outros;

z)serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das 
áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas ex-
clusivamente no quarto. 

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em 
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada 
no balcão, serviço de drive thru e tele-entrega; 

§ 2º Fica determinado o fechamento dos  centros comerciais, à 
exceção dos respectivos espaços de circulação, de acesso e dos serviços 
já excepcionados nas alíneas, deste artigo. 

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e 
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a 
sábado. 

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o 
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00m2 (cinco 
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo 
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e 
outros, sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste 
Decreto. 

§ 5º 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. 

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas 
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação 
municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis 
e, no que couber, cassação de licença de funcionamento e interdição 
temporária. 

Art. 14. 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 privado. 

Art. 15. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens 
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de ele-
var, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo 
COVID-19; 

Art. 16. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes 
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à 
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saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o 
esvaziamento do estoque de tais produtos; 

Art. 17. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de 
Contingência, tais como: 

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial 
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 res-
piratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar); 

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou 
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação 
de famílias desabrigadas das 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. 18. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou 

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação 
do novo coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 
ou a propagação do novo coronavírus. 

Art. 19. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus, 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. 

§ 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 tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública. 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas 
previstas 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 liber-

dades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento 
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 
responsabilização, nos termos previstos em Lei. 

Art. 20. 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. 21. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade 
em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o 
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada. 

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calamida-
de em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamen-
to da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário 
epidemiológico. 

Art. 22. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a 
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto. 

Art. 23. Fica o Município Amapá do Maranhão autorizado a re-
manejar 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. 24. Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-
tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde. 

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. 25. 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 no Município. 

Art. 26. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas 
presenciais, na rede pública municipal e privada, por prazo indetermi-
nado.

Art. 27. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários 
secundários ao Município de Amapá do Maranhão e a instalação de 
barreiras com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos 
principais. 

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de 
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal, 
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três) 
servidores municipais. 

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários, 
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) 
para executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de 
Saúde e mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que 
trata esse artigo e outros que se fizerem necessários. 

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a 
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas 
funções de fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária 
e outros) lotados no Município de Amapá do Maranhão para auxiliar na 
fiscalização e conscientização nas barreiras. 

§ 4º 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 restrição de acesso. 

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e 
os condutores questionados acerca de seu destino final. 

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município 
de Amapá do Maranhão, deverão ser prestadas informações requeridas 
pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade 
de contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros, 
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações 
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19. 

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores 
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investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará 
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, 
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa. 

Art. 28. As obras públicas no Município que estejam em proces-
so licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam sus-
pensas por tempo indeterminado. 

Art. 29. Na hipótese de óbito, o cadáver deve ser transferido, o 
mais rápido possível, ao serviço funerário. 

§ 1ºAntes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o 
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para 
a despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver 
nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro 
material qualquer que possa estar contaminado. 

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de 
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19. 

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver, 
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão 
ter formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não 
traga risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a 
contaminar terceiros e o meio ambiente. 

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre 
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se 
não houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de 
imediato, outro veículo funerário para transporte da urna, havendo 
rompimento do saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser 
comunicada imediatamente, bem como as autoridades de trânsito para 
o devido isolamento da área. 

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que 
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato. 
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual 
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os 
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota 
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. 

§ 7º Está proibida a realização das técnicas de somatoconserva-
ção em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e 
tampouco intervenções de tanatopraxia. 

§ 8º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos 
pelo Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros 
órgãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas 
rigorosas de proteção. 

§ 9º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para 
cadáver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando 
resistência a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, 
devendo o cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no 
morgue/SVO/IML (na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver 
deve ser colocado imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve 
ser vedado ainda no morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em 
nenhuma hipótese) 

§ 10 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o 
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito 
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de 
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente). 

§ 11 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna 
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação. 

§ 12 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em 
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas. 

§ 13 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação, 
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar 
nenhum risco. 

§ 14 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem 
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais 
profundo possível. 

§ 15 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para 
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: 
com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com 

quaternário de amônia ou detergente. 
§ 16 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário, 

este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação 
diagnóstica 

Art. 30. 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. 31. 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. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARA-
NHÃO, aos 05 de março de 2021.

Nelene da Costa Gomes
Prefeita Municipal 

Oficio nº. 037/2021- GAB.  
Luís Domingues, 12 de abril de 2021.

A Sua Excelência, o Senhor 
Deputado OTHELINO NETO.
MD. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
São Luís - Maranhão

Senhor Presidente,

Considerando a situação de emergência em saúde pública que re-
conheceu a pandemia do novo coronavírus e que o Ministério da Saúde 
- MS, através da portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou 
situação de emergência em saúde publica no âmbito de Brasil, e que  a 
Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020 e o Senado Federal, 
em 20 de março de 2020, aprovaram decreto presidencial, reconhecendo 
a existência de calamidade pública para os fins de que trata o artigo 65 
da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); e 
ainda que o governo do Estado do Maranhão, através do Decreto  nº. 
36.597, DE 17 DE MARÇO DE 2021, Declara estado de calamidade 
pública no Estado do Maranhão em virtude da existência de casos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infec-
ciosa Viral), bem como a União através da portaria 546, de 26 de mar-
ço de 2021, reconheceu o estado de calamidade em todo o Estado do 
Maranhão; e por fim a necessidade de adoção de medidas urgentes por 
parte dos entes federativos municipais, vimos pelo presente informar 
e submeter a essa Augusta Assembleia Legislativa o incluso decreto 
municipal que decretou situação de calamidade pública por conta da 
pandemia do novo coronavírus no Município de Luís Domingues. 

Diante disso requer a adoção das medidas previstas em lei a fim 
de que o mesmo adquira sua eficácia plena. 

Sem mais para o momento reitera protestos de estima e consi-
deração.

Atenciosamente,

Gilberto Braga Queiroz.
Prefeito de Luís Domingues.

DECRETO MUNICIPALN° 076/2020, de 27  de março de 
2021.

DECLARA situação de calami-
dade pública para fins de adoção de 
medidas de prevenção e contenção da 
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pandemia de coronavírus (covid-19) em 
todo o Município de Luís Domingues e 
dá outras providência.

O Senhor Gilberto Braga Queiróz, Prefeito do Município de Luís 
Domingues, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confe-
re a Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saude - 
OMS,  declarou situação de pandemia global, por conta da difusão do 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde - MS, através da 
portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou situação de emer-
gência em saúde publica no âmbito de Brasil;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de 
março de 2020 e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, aprovaram 
decreto presidencial, reconhecendo a existência de calamidade pública 
para os fins de que trata o artigo 65 da Lei Complementar nº. 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que o governo do Estado do Maranhão, 
através do Decreto nº. 36.597, DE 17 DE MARÇO DE 2021, Decla-
ra estado de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude 
da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

CONSIDERANDO que a União através da portaria 546, de 26 
de março de 2021, reconheceu o estado de calamidade em todo o Estado 
do Maranhão; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas urgen-
tes por parte das administrações municipais caso a pandemia se alastre 
ainda mais;

DECRETA:

Art. 1° Fica decretado estado de calamidade publica no âmbito do 
Município de Luís Domingues, para os fins exclusivos  de prevenção, 
contenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19), nos 
termos da Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE 1.5.1.1.0).

Parágrafo único – As autoridades públicas municipais poderão, 
em observância da legislação própria que rege as situações de calami-
dade publica, adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para 
as medidas de prevenção, contenção ou de enfrentamento da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2° Ficam mantidos os termos dos demais decretos munici-
pais que tratam das medidas de prevenção, contenção e enfrentamento 
da pandemia, sem prejuízos de novas medidas que se fizerem necessá-
rias.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e abrir crédi-
tos extraordinários, nos termos da legislação, visando o enfrentamento 
da pandemia e assistência aos munícipes.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Município (e-DOM), revogando-se as disposições em 
contrário.

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução 
do presente Decreto pertencerem que o cumpram e o façam cum-
prir, tão inteiramente como nele contém. O Gabinete do Prefeito o 
faça imprimir, publicar e correr.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS DO-
MINGUES - ESTADO DO MARANHÃO, em 27 de março de 2021.

Gilberto Braga Queiróz
Prefeito de Luís Domingues.

Ofício nº 76/2021 – GAB.PREF.
Porto Rico do Maranhão/MA, 09 Abril de 2021

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO - ALE-
MA

 
 Ao senhor Othelino Neto, atual Presidente da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão.

Cumprimentando-o cordialmente, e em nome dos bons présti-
mos, fazemos uso do presente expediente, para informar à Assembleia 
Legislativa do Maranhão sobre o Decreto Municipal de número 017 
do Município de Porto Rico do Maranhão, decreto tal que instituiu no 
Município em comento o Estado de Calamidade Pública. Ademais, 
requer-se que seja feito o reconhecimento do Estado de Calamidade 
Pública do Município de Porto Rico do Maranhão baseado no aumento 
de casos, baseada na grande contaminação do vírus Covid-19 no Mu-
nicípio de Porto Rico do Maranhão, baseado também na ausência de 
um Hospital de Campanha na Região voltado ao combate do Covid-19.

Nessa senda, observando e respeitando o Decreto Estadual de nú-
mero 35.672, de 19 de março de 2020, e também o decreto legislativo 
de número 498, do dia 24 de Março de 2020, decreto pelo qual a As-
sembleia Legislativa do Maranhão reconheceu o Estado de Calamidade 
Público em todo o Maranhão.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e 
elevada consideração.                  

Rodrigo Pereira Costa Saraiva 
Procurador Geral do Município

OAB Maranhão n. 10.603

DECRETO NO 17 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Institui o Estado de Calamidade 
Pública no Município de Porto Rico do 
Maranhão e prorroga o Decreto de nº 
16 de Março de 2021 que, suspende a 
autorização para realização de reuniões 
e eventos em geral, proíbe a utilização 
das praças públicas municipais, proíbe à 
atracação de barcos não oriundos do mu-
nicípio de Porto Rico, proíbe os banhos e 
a visitação dos rios e riachos municipais, 
suspende as aulas presenciais em institui-
ções de ensino público e privado, dispõe 
sobre o funcionamento de atividades 
comerciais no Município de Porto Rico 
do Maranhão, sobre o funcionamento do 
Poder Executivo Estadual, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARA-
NHÃO, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica munici-
pal,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da 
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria na 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 COVID19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;
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CONSIDERANDO que por meio do Decreto estadual no 

35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado de calamida-
de pública em todo o Estado do Maranhão, em especial, em razão 
dos casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido pela Assembleia 
Legislativa por meio do Decreto Legislativo no 498, de 24 de março 
de 2020, e reiterado pelo Decreto no 35.742, de 17 de abril de  2020.

DECRETA
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 10 Este Decreto, em virtude do elevado número de casos de 
contaminação pela COVID-19, suspende a autorização para realização 
de eventos e reuniões em geral e para aulas presenciais em instituições 
de ensino, dispõe sobre o funcionamento de atividades comerciais 
no Município de Porto Rico do Maranhão, sobre o funcionamento do 
Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

§1º Este Decreto institui no Município de Porto Rico do 
Maranhão o Estado de Calamidade Pública baseado nos casos de 
contaminação de COVID-19 dos moradores do Município em questão 
e fundamentado também no Decreto Estadual de número 35.672 do 
dia 19 de Março de 2020, este último Decreto instituiu o Estado de 
Calamidade Pública em todo o Estado do Maranhão.

CAPÍTULO II
DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E REUNIÕES

Art. 20 Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, fica sus-
pensa, em todo o Território Municipal, a autorização para realização 
de reuniões e eventos, inclusive aqueles previstos no S 70 do art. 40 do 
Decreto Estadual no 36.203, de 30 de setembro de 2020.

S 10 Incluem-se na vedação a que se refere o caput reuniões 
e eventos em geral, a exemplo de: jogos de futebol, festas, shows, 
jantares festivos, confraternizações, eventos científicos e afins, 
inaugurações, sessões de cinema, apresentações teatrais, bem como 
lançamentos de produtos e serviços.

S 20 A suspensão a que se refere o caput vigorará de 05 de 
abril a 19 de abril de 2021. Vale lembrar que a utilização das más-
caras faciais é de uso obrigatório em qualquer via pública.

 

CAPÍTULO III
DA ATIVIDADES COMERCIAIS NA CIDADE DE PORTO 

RICO DO MARANHÃO

Art. 30 É obrigatório a utilização de máscara de proteção por 
todos os proprietários, funcionários, clientes dos estabelecimentos 
comerciais, bem como para a pessoa adentrar e circular nestes locais e 
fora destes, e também nos bancos, casas lotéricas, demais instituições 
que prestem  atendimento ao público durante o período de dura-
ção da pandemia de Covid 19.

Parágrafo único. Ademais, visando acabar com as aglomerações, 
as atividades comerciais, cuja exploração se dê no território do Muni-
cípio de Porto Rico do Maranhão, somente poderão iniciar seu funcio-
namento a partir das 9h da manhã, devendo encerrá-lo até às 21 h, no 
período de 05 de abril a 19 de Abril de 2021.   

Mediante requerimento à Secretaria Municipal de Adminis-
tração SEMAD e à vista das peculiaridades do negócio, as empresas 
poderão solicitar autorização para funcionamento em horário diverso 
do previsto no caput deste artigo.

Art. 4º     Os bares poderão funcionar somente para a retirada 
das bebidas e não para consumo no local, assim, o bares funcio-
narão somente para entrega das bebidas e não sendo possível o 
consumo da bebida nas dependências do bar. O horário de funcio-
namento dos bares será de segunda a quinta até às 21 horas e de 
sexta a domingo somente até às 18 horas.

§ 1º      Os restaurantes poderão funcionar  todos os dias somen-
te até as 21 horas e a sua capacidade máxima será reduzida, ou seja, 
somente 50% da capacidade de público presente será permitido.

§ 2º       O não atendimento ou a tentativa de burlar às medidas 
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação 
municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, 
por exemplo: a multa; cassação de licença de funcionamento e 
interdição temporária do estabelecimento pela Vigilância Sanitária.

§3º As atividades comerciais autorizadas a funcionar devem 
continuar a observar as medidas sanitárias (gerais e segmentadas) 
constantes do Decreto Estadual no 36.203, de

30 de setembro de 2020, e das Portarias editadas pela Casa Civil 
do Estado.

CAPíTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTA-

DUAL

Seção 1
Das Regras Gerais

Art. 50 Ficam suspensas, de 05 de abril a 19 de Abril de 2021, o 
atendimento ao público presencial nos órgãos e entidades vinculadas 
ao Poder Executivo Municipal, ressalvadas as desenvolvidas pela:

I — Secretaria Municipal de Assistência Social;
II — Secretaria Municipal de Saúde; 2020, pelo Decreto no 3583 

1, de 20 de maio de 2020, pelo Decreto no 36.203, de 30 de setembro de 
2020, e pelo Decreto no 36.264, de 14 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

CONSIDERANDO os limites de fornecimento de insumos e 
de contratações de equipes médicas, para ampliação de unidades de 
internação hospitalar, destinadas a suprir o alimento exponencial de 
pacientes infectados pela COVID- 19 no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o controle da lotação de meios de trans-
porte públicos é medida não farmacológica relevante para a prevenção 
e contenção da COVID- 19, uma vez que contribui para a garantia da 
distância de segurança entre indivíduos e evitam aglomerações;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos 
de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do per-
fil da população atingida, visando à definição de *didas proporcionais 
ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO o decreto estadual no 36.531 de 03 de março 
de 2021.

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo do Estado e do 
Município que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente pos-
sível.

S 10 0 disposto neste artigo não impede que os servidores dos 
órgãos e entidades não mencionados laborem em regime de teletra-
balho, conforme determinação de seus respectivos dirigentes, bem 
como não impede a convocação de servidores públicos pela Prefeitura 
Municipal.

S 20 Os dirigentes dos órgãos cujo funcionamento será mantido 
nos termos do caput deste artigo deverão adotar sistema híbrido, re-
vezando servidores em trabalho remoto, mantendo o funcionamento 
presencial exclusivamente nas atividades estritamente necessárias e 
em horários definidos pelos seus Secretários Municipais.

S 30 No caso de outros serviços essenciais, caberá ao Secretário 
Municipal competente decidir pela continuidade excepcional da ativi-
dade, dando ciência ao Secretário de

Administração.
Seção II

Da Dispensa dos Servidores Públicos Integrantes do Grupo de 
Maior Risco

Art. 60 Visando minimizar a exposição ao vírus, de 05 de abril 
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a 19 de abril de 2021, todos os servidores dos órgãos e entidades vin-
culados ao Poder Executivo Municipal que pertençam aos grupos de 
maior risco ficam dispensados do exercício de suas respectivas atribui-
ções de forma presencial.

S 10 Para os fins deste artigo, consideram-se como integrantes 
dos grupos de maior risco os idosos, gestantes, os portadores de doen-
ças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológi-
cos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de 
saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imunossupri-
midos.

S 20 A dispensa de trata o caput não impede a adoção do regime 
de trabalho remoto, sempre que a natureza das atribuições do cargo, 
emprego ou função permitirem.

Seção III
Dos Prazos Processuais e dos Processos Administrativos

Art. 70 De 05 de abril a 19 de abril de 2021, ficam suspensos os 
prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos processos 
administrativos,com tramitação no âmbito do Poder Executivo.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E DA DIS-

PENSA DOS GRUPOS DE MAIOR RISCO

Seção I
Da Suspensão das Aulas Presenciais

Art. 80  Fica determinada a suspensão, de  05 de abril a 19 de 
abril de 2021, das aulas presenciais nas escolas e instituições da rede 
pública e privada, bem como das instituições educacionais de idiomas, 
de educação complementar e similares localizadas no Município de 
Porto Rico do Maranhão.

Seção II
Da Dispensa dos Grupos de Maior Risco

Art. 90 Visando minimizar a exposição ao vírus, de 05 de abril 
a 19 de abril de 2021, todos os empregados e prestadores de serviço, 
inclusive de empresas privadas, que pertençam aos grupos de maior 
risco ficam dispensados do exercício de suas respectivas atribuições de 
forma presencial.

§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se como integrantes 
dos grupos de maior risco os idosos, gestantes, os portadores de 
doenças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, onco-
lógicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de 
saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imunossupri-
midos.

§ 2º A dispensa de trata o caput;
I - não impede a adoção do regime de trabalho remoto, sem-

pre que a natureza das atribuições do cargo, emprego ou função permi-
tirem;

II - deve ser executada sem qualquer tipo de punição, suspen-
são de salário ou demissão.                                                

 CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO DAS IGREJAS

Art. 10º As Igrejas e estabelecimentos religiosos funcionarão 
com o público máximo de 30% da capacidade de ocupação do local.

Art. 11º   É obrigatório que todos os participantes façam o uso 
de máscaras de proteção facial, para ingresso e permanência no estabe-
lecimento religioso, assim como nas vias públicas. 

Art. 12º   Cabe ao estabelecimento religioso, logo na entrada 
disponibilizar os locais para a lavagem adequada das mãos ou disponi-
bilizar na entrada da entidade soluções de álcool gel 70%.

CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 13º. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas 

neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das 
infrações administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, 
VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código 
Penal.

S 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o des-
cumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das 
sanções administrativas abaixo especificadas. previstas na Lei Federal 
no 6.437, de 20 de agosto de 1977:

I- advertência;
II - multa, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a R$ 

10.000,00 (Dez mil reais), considerada a gravidade da infração e a ca-
pacidade econômica do infrator, nos termos do art. 20, SS 10 a 30, da Lei 
Federal n06.437, de 20 de agosto de 1977;

III - interdição parcial ou total do estabelecimento.
S 20 As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior 

serão aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde, ou por quem este 
delegar competência, na forma do art. 14 da Lei Federal n. 6.437 de 20 
de Agosto de 1977.

CAPÍTULO VII
PROIBIÇÕES 

Art. 14.   No período de 05 de abril a 19 de abril de 2021 fica 
proibido a visitação e banhos nos rios e riachos de Porto Rico do Ma-
ranhão. Havendo o descumprimento desse Decreto será aplicável de 
pronto as sanções cabíveis.

Art. 15º. No período de 05 de abril a 19 de abril de 2021 fica 
proibido à atracação de barcos e demais embarcações não oriundas de 
Porto Rico do Maranhão nos Portos Municipais deste Município. Estes 
pescadores acima narrados não poderão exercer à pesca no período 
contemplado neste Decreto.

Art. 16º No período de 05 de abril a 19 de abril de 2021 fica 
proibido à utilização de praças públicas municipais.

CAPÍTULO VIII
DAS BARREIRAS SANITÁRIAS

Art. 17º A Vigilância Sanitária municipal visando garantir o 
distanciamento, visando o cumprimento de todas as medidas de pre-
venção e precaução no município de Porto Rico do Maranhão irá rea-
lizar Blitz educativa e Barreiras Sanitárias no território do Município 
de Porto Rico do Maranhão no período do dia 05 de abril a 19 de Abril 
de 2021.

Art. 18º  Reitera-se a obrigatoriedade do uso de máscaras duran-
te qualquer deslocamento em vias públicas, cujo deslocamento deve 
ocorrer somente quando estritamente necessário.

Art. 19º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARA-
NHÃO, 05 de Abril de 2021.




