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SERÃO JULGADOS EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, PELA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, SEGUNDA-FEIRA, 29
DE MARÇO DE 2021, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO SE REALIZANDO, NAS SEGUNDAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS
SEGUINTES PROCESSOS:
1- HABEAS CORPUS Nº 0800773-27.2021.8.10.0000- SÃO LUÍS/MA
PACIENTE: VILSON CARLOS LOPES
BRENNO SILVA GOMES PEREIRA (OAB/MA Nº 20.036) E SAMUEL
ADVOGADO:
JORGE ARRUDA DE MELO (OAB/MA Nº 18.212)
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO
IMPETRADO:
LUMIAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES SANTOS
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", EM SÃO LUÍS, 19 DE MARÇO DE 2021
DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
PRESIDENTE DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Diretoria Administrativa

Coordenadoria de Licitação e Contratos
AVISOLIC-CLCONT - 242021
( relativo ao Processo 306432020 )
Código de validação: 64758E8718

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
Pregão Eletrônico SRP nº 68/2020
Processo nº 30.643/2020
Objeto: Aquisição de software (Adobe Acrobat PRO DC) para elaboração e edição de arquivos em PDF na
CoordenaçãodeRecursosConstitucionais;Abertura:09/04/2021às10:00h(horáriodeBrasília);Local:www.gov.br/compras/pt-br;
Informações:Coordenadoria de Licitação e Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA. CEP: 65.010-190;
E-mail: colicitacao@tjma.jus.br. Fone:(98) 3261-6181/6194. São Luís/MA, 22 de MARÇO de 2021. Allyson Frank Gouveia Costa –
Pregoeiro TJMA.

ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA
Pregoeiro Oficial
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Matrícula 108829
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 21/03/2021 21:40 (ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA)
AVISOLIC-CLCONT - 252021
( relativo ao Processo 28532021 )
Código de validação: 8DF4AD4600

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 16/2021
Processo nº 2853/2021
Objeto: Registro de Preços objetivando a Aquisição de diversos modelos de Quadros para atender as necessidades do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão ;Abertura:07/04/2021às10:00hs(horáriodeBrasília);Local:www.gov.br/compras/pt-br;Informações:
Coordenadoria de Licitação e Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA.CEP:65.010-190;Email:colicitacao@tjma.jus.br;Fone:(98) 3261-6181/6194.São Luís/MA, 22 de MARÇO de 2021. Allyson Frank Gouveia Costa –
Pregoeiro TJMA.
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Coordenadoria de Licitação e Contratos
Matrícula 108829
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 21/03/2021 23:25 (ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA)
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São Luís, 24 de março de 2021. Quarta-feira O Estado do Maranhão

POLÍTICA

Divulgação

MA tem alternativa para
vacinação em caso de
falha no plano nacional
Há um protocolo de intenção de compra de imunizantes pelo governo
do Maranhão; no entanto, definição de número de doses só em abril
Divulgação

Vereador Osmar Filho anunciou sistema de votação na sessão de ontem

Câmara institui
sistema de votação
virtual em sessões
Plataforma possibilitará votação nominal durante
as sessões virtuais, que devem continuar até dia 28

Braide confirmou compra de vacinas por meio do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), da Frente Nacional de Prefeitos

O

Maranhão já conta com
uma rede de retaguarda
e está apto a garantir a
vacinação da população
mesmo que o governo federal falhe
na condução do Plano Nacional de
Imunização (PNI).
Nsta semana, o prefeito de São
Luís, Eduardo Braide (Podemos),
confirmou a inclusão da capital no
Consórcio Nacional de Vacinas das
Cidades Brasileiras (Conectar), da
Frente Nacional de Prefeitos, após
realização de assembleia geral para
criação da entidade.
Na prática, o colegiado de gestores municipais atuará para, em
conjunto, negociar vacinas às cidades. "Hoje é um dia importante
para a nossa cidade. Incluímos
São Luís no Consórcio que vai
permitir a compra direta de vacinas dos fabricantes e, com isso,
nós vamos aumentar a quantidade de pessoas a serem vacinadas, bem como agilizar a vacinação”, destacou o prefeito.
A iniciativa dos prefeitos assemelha-se à de governadores do
Nordeste. Também por meio de um
consórcio, eles já assinaram protocolos de compras com o Fundo Soberano Russo para o fornecimento

de 37 milhões de doses da vacina
Sputnik V.
Com o Governo do Maranhão,
o contrato assinado prevê a entrega de 4,7 milhões de doses, ao
custo de aproximadamente R$
254 milhões.
Em ambos os casos, o governo
federal pode “atravessar" os negócios e efetuar as compras, incluindo
as doses contratadas por estados e
municípios no PNI. Mas, se houver
falha nesse processo, cada um dos
entes poderá proceder às aquisições de forma isolada. Nesse caso,
o Maranhão já teria doses o suficiente para imunizar mais de 50%
da população.
“O Governo do Maranhão está
ofertando essas vacinas ao PNI,
porque isso é o que a lei manda. Ou
seja, se o Ministério quiser assumir
essas compras, como fez com o Instituto Butantan, nós reconhecemos
essa precedência. Não queremos
confusão, queremos colaboração”,
disse o governador Flávio Dino, que,
garantiu, também, a compra das
doses, caso o Ministério da Saúde
não as obtenhas.
“Se o Ministério da Saúde não
quiser as doses, o Governo do Maranhão vai efetuar os pagamentos

necessários e receber as doses, que
serão dirigidas exclusivamente à
população do nosso estado para a
imunização, sobretudo, dos grupos
prioritários e certos segmentos do
serviço público, como por exemplo
a educação, visto que nossos jovens
e crianças estão sem aulas presenciais”, revelou o governador, ainda
na semana passada.
Mais vacinas
Enquanto o Estado e os municípios maranhenses não podem adquirir diretamente suas vacinas,
o Maranhão segue recebendo do
governo federal mais doses de
imunizantes.
Na última remessa, foram enviadas ao Maranhão mais 116.250
novas doses de vacinas Astrazeneca
e 97.800 doses da CoronaVac. Depois de desembarcadas em solo
maranhense, elas foram encaminhadas para a Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (SES),
responsável pela distribuição aos
municípios maranhenses.
“Conforme determinado pelo
Ministério da Saúde, as remessas
das doses enviadas deverão ser distribuídas em sua totalidade, conforme o público alvo preconizado.

Dessa forma, teremos um significativo aumento no número de pessoas imunizadas, acelerando a rotina de vacinação no estado”,
explicou a superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças
da SES, Tayara Pereira.
Alerta
O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, e representantes de
empresas fornecedoras de oxigênio
para unidades hospitalares do Maranhão alertaram na segunda-feira,
22, para a situação “grave" e “preocupante" do abastecimento do insumo em municípios do Maranhão.
Em reunião mediada pelo Ministério Público, o titular da SES informou que, no momento, a rede
pública estadual de saúde não corre
riscos de desabastecimento, mas
disse que nas redes municipais a situação já é mais grave. Ele também
revelou que o Estado decidiu aditiva em 25% os contratos com fornecedores de oxigênio para tentar
evitar um colapso.
Ao se manifestar, o prefeito João
Igor Carvalho, de São Bernardo,
confirmou a informação: segundo
ele, em algumas localidades a falta
de oxigênio já é uma realidade. 

O presidente da Câmara Municipal
de São Luís, vereador Osmar Filho
(PDT), anunciou na sessão extraordinária remota de ontem mais uma
solução tecnológica para viabilizar a
discussão e a votação de matérias de
interesse da sociedade.
A plataforma de votação eletrônica, segundo o presidente, será utilizada na próxima sessão remota e
possibilitará aos vereadores verificar
a ordem do dia e votar de forma nominal, oferecendo transparência no
processo dos debates legislativos
sobre os projetos e propostas que estarão na pauta.
O recurso soma-se às ações da
Casa no combate a propagação do
coronavírus e evita o encontro presencial dos parlamentares em
meio ao contexto de pandemia,
dando continuidade aos trabalhos
legislativos.
O gestor destacou a transformação digital que a Casa está vivenciando nesses últimos anos.
“É mais uma inovação que a
Câmara ganha. Não medimos esforços para modernizar e tornar
a Casa cada vez mais um plenário digital, principalmente neste
momento de crise sanitária que
vivemos. Logo no começo da
pandemia instituímos o sistema

de deliberação para continuar
com as e com essa plataforma
online iremos ter mais celeridade
nos atos da Casa contribuindo de
maneira transparente e democrática com as votações’’, destacou o pedetista.
Desenvolvida pela Diretoria de
Informática da Câmara, a novidade
faz parte do sistema Gestor, ferramenta responsável pela integração
de toda a estrutura administrativa e
legislativa da instituição.
Vale destacar que é a primeira plataforma de votação remota do Estado e similar a utilizada nas reuniões
do Congresso Nacional. A funcionalidade desse suporte proporcionará
agilidade na votação dos vereadores
e nas discussões que beneficiem a
população ludovicense.
Funcionamento
O diferencial dessa plataforma é que
será disponibilizado um aplicativo
para a votação e cada parlamentar
terá acesso com um login e senha de
uso único e pessoal.
Na interface do App ficará disponível a foto e nome do parlamentar,
com as opções: sim, não e abster;
além de apresentar o quantitativo
total de votos computados nos projetos de cada vereador. 

