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Decreto nº 15/2021 - CC 

 

“Dispõe sobre medidas 

temporárias preventivas e 

restritivas no âmbito do 

município de Coelho Neto para 

enfrentamento da emergência 

de saúde pública de 

importância internacional 

decorrente da infecção humana 

pelo CORONAVÍRUS 

(COVID-19), nos termos que 

especifica e dá outras 

providências." 

 

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DO DECRETO 

Nº 15, DE 03 DE MARÇO DE 2021, 

DETERMINADA PELO ART. 2º DO DECRETO 

Nº 20, DE 16 DE ABRIL DE 2021, ART. 3º DO 

DECRETO Nº 21, DE 25 DE ABRIL DE 2021, ART. 

4º DO DECRETO Nº 22, DE 27 DE ABRIL DE 

2021, ART. 3º DO DECRETO Nº 23, DE 04 DE 

MAIO DE 2021. 

 

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual e art. 92, 

inciso XXV da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

saúde pública de importância internacional declarado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID19);  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 

06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID19); 

 

CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da 

Constituição Federal, que determina a competência 

concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar 

da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, 

que dispõe que é de competência dos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local; 

 

 

 

CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo 

Estado do Maranhão declarando estado de calamidade 

pública em todo o território, estabelecendo medidas de 

combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e 

atribuindo às autoridades sanitárias municipais a 

competência para estabelecer medidas específicas que 

suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a 

contaminação e a propagação do coronavírus em seus 

territórios; 

 

CONSIDERANDO que a última declaração de 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão se 

deu por meio do Decreto n° 35.597, de 17 de março de 

2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

prorrogáveis mediante novos Decretos; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 004 de 

18 de janeiro de 2021, que reitera o ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Coelho 

Neto/MA; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com as 

recomendações da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a melhor e mais efetiva forma de conter a 

disseminação do vírus é reduzir, ao máximo, a 

aglomeração de pessoas; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 36.697, de 

30 de abril de 2021 que altera o Decreto n° 36.531, de 03 

de março de 2021, que suspende a autorização para 

realização de reuniões e eventos em geral, para aulas 

presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o 

funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São 

Luís, sobre o funcionamento do Poder Executivo 

Estadual, e dá outras providências.   



02 Terça-feira, 04 de Maio de 2021

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, 

com o crescente número de pessoas contaminadas, a falta 

de vagas de leitos de UTI nos hospitais regionais e as 

reuniões realizadas nessa data com comitê de 

acompanhamento da crise e lideranças comunidade local; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica determinado, em caráter extraordinário, 

no período compreendido entre 04 de março a 17 de 

maio de 2021 do corrente ano, Toque de Recolher 

durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e 

as 05:00 horas do dia seguinte, todos os dias da semana. 

 

Parágrafo único – Durante o período citado no caput 

os deslocamentos só devem ser realizados para o 

exercício de atividades essenciais e devidamente 

justificado, ficando o responsável pelas informações 

sujeito as penalidades legais caso não se comprove a 

veracidade da justificativa apresentada. 

 

Art. 2º - Em caráter excepcional, fica determinado em 

todo o território municipal, o funcionamento do 

comércio em geral (essencial e não essencial), ressalvados 

as exceções elencadas, da seguinte forma: 

 

I – horário de funcionamento presencial das 06:00 

horas às 20:00 horas, obedecendo o toque de recolher; 

 

II – uso obrigatório de EPI’s, como máscaras e 

protetores faciais, para todos os colaboradores, e álcool 

em gel 70% para todos os fornecedores, funcionários e 

clientes, e ainda fixação em local visível de placas 

indicativas de uso obrigatório; 

 

III - contingenciamento de entrada de clientes e 

usuários; 

 

IV- limitação de uma pessoa a cada 2,00 m2 (dois metros 

quadrados) no território do estabelecimento comercial; 

 

V – controle de clientes ou usuários em fila para 

atendimento na parte interna, com distância mínima de 

1,5m (um metro e meio) entre eles; 

 

VI - demarcação no piso com faixas horizontais, a fim 

de garantir o espaçamento mínimo de que trata o inciso 

V; 

 

VII - designação de colaborador para atuar na 

orientação dos clientes e usuários quanto ao 

cumprimento das medidas e para medição de temperatura 

na entrada do estabelecimento; 
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Art. 3º-B - No período de 26 a 28 de março de 2021, 

o Município de Coelho Neto seguirá o Art. 11-C do 

Decreto Estadual n° 36.612, de 22 de março de 2021, 

somente sendo permitidas as seguintes atividades:  

  

I - Distribuição e comercialização de alimentos, 

produtos de limpeza, higiene e equipamentos de proteção 

individual em supermercados, mercados, feiras, quitandas 

e estabelecimentos congêneres;  

 

II - Serviços de entrega (delivery) e retirada (drive thru 

e take away) mantidos por restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres;  

 

III - assistência médico-hospitalar, a exemplo de 

hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos 

de saúde;  

 

IV-distribuição e a comercialização de medicamentos e 

de material médico-hospitalar;  

 

V -  serviços relativos à segurança pública e 

atendimento socioeducativo, bem como serviços 

relativos ao tratamento e abastecimento de água e de 

captação e tratamento de esgoto e lixo;  

 

VI - serviços relativos à geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, gás e 

combustíveis;  

 

VII - serviços funerários;  

 

VIII - serviços de telecomunicações, serviços postais e 

internet;  

 

IX - segurança privada, bem como serviços de 

manutenção, conservação, cuidado e limpeza em 

ambientes públicos e privados;  

 

X - locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, 

a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, 

às margens de rodovias;  

 

XI - Clínicas, consultórios e hospitais veterinários para 

consultas e procedimentos de urgência e emergência;  

 

Parágrafo único. Nos dias a que se refere o caput deste 

artigo fica suspensa a execução todas as obras públicas e 

privadas, salvo as relativas às áreas da saúde, segurança 

pública e saneamento. 

 

Art. 3º-C – No período de 02 a 04 de abril de 2021, 

no território do Município de Coelho Neto, somente será 

permitido o funcionamento das seguintes atividades:  

I - assistência médico-hospitalar, a exemplo de 

hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos 

de saúde;  

 

II- distribuição e a comercialização de medicamentos e 

de material médico-hospitalar (farmácias);  

 

III -  serviços relativos à segurança pública e 

atendimento socioeducativo, bem como serviços 

relativos ao tratamento e abastecimento de água e de 

captação e tratamento de esgoto e lixo;  

 

IV - serviços relativos à geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, gás e 

combustíveis;  

 

V - serviços funerários;  

 

VI - serviços de telecomunicações, serviços postais e 

internet;  

 

VII - clínicas, consultórios e hospitais veterinários para 

consultas e procedimentos de urgência e emergência;  

 

Parágrafo único. Nos dias a que se refere o caput deste 

artigo fica suspensa a execução todas as obras públicas e 

privadas." 

 

Art. 3º-D - De 26 de abril a 17 de maio de 2021, as 

lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e 

similares localizados no território municipal, poderão 

funcionar de forma presencial até as 20:00 horas, 

observando-se a lotação que não poderá ultrapassar 

50% (cinquenta por cento) da capacidade física do 

ambiente e cumprindo todas as medidas sanitárias 

vigentes, após o horário citado somente poderá 

funcionar na forma de delivery ou retirada. 

 

Art. 3º-E – Nos períodos de 30 de abril a 02 de maio 

e 07 a 09 de maio de 2021, no território do Município 

de Coelho Neto, somente será permitido o 

funcionamento das seguintes atividades: 

(REVOGADO) 

 

I - assistência médico-hospitalar, a exemplo de 

hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos 

de saúde;  

 

II- distribuição e a comercialização de medicamentos e 

de material médico-hospitalar (farmácias);  

 

III -  serviços relativos à segurança pública e 

atendimento socioeducativo, bem como serviços 
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IV - serviços relativos à geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, gás e 

combustíveis;  

 

V - serviços funerários;  

 

VI - serviços de telecomunicações, serviços postais e 

internet;  

 

§ 1º -  Nos dias a que se refere o caput deste artigo fica 

suspensa a execução todas as obras públicas e privadas. 

 

§ 2º - Os Postos de combustíveis só poderão funcionar 

nos dias 30 de abril e 07 de maio até as 19:00 horas, 

permanecendo fechado nos demais dias do caput desse 

artigo, ressalvando-se o atendimento as repartições 

públicas de caráter de urgência e a segurança pública. 

 

§ 3º - As demais atividades não contempladas neste 

deverão permanecer totalmente fechadas no período 

compreendido no caput deste artigo. 

 

Art. 4º - Fica vedado a comercialização de produtos em 

locais públicos por vendedores ambulantes do tipo 

Camelô e Feirantes de outros munícipios no território de 

Coelho Neto. 

 

Art. 5º - Ficam suspensas as aulas presenciais nas 

unidades da rede pública e privada de ensino 

municipal, ficando permitido o ensino de forma 

remota, incluindo educação infantil, ensino fundamental, 

nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino 

técnico, ensino superior, até o dia 17 de maio de 2021. 

 

Art. 5º-A - Fica autorizado o retorno das aulas 

presenciais nas escolas da rede privada de ensino 

municipal, incluindo educação infantil, ensino 

fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos 

(EJA), ensino técnico, ensino superior. (REVOGADO) 

 

Parágrafo único. A retomada a que se refere o caput 

deve se dar por meio do sistema híbrido, observando-se, 

naquilo que não conflitar com este Decreto, e respectivo 

protocolo sanitário.  (REVOGADO) 

 

Art. 6º - Fica suspenso o atendimento ao público nas 

repartições públicas municipais até o dia 17 de maio de 

2021, ressalvando-se os casos de urgência como TFD, 

Cartão SUS, Bolsa família, dentre outros e os necessários 

para o funcionamento do Poder público,  excetuando-se 

os Hospitais, Clínicas, Postos de saúde, Laboratórios, 

Farmácias e similares.  

§ 1º - Os serviços públicos internos serão restritos ao 

mínimo necessário, ficando a cargo de cada secretário as 

medidas essenciais.  

 

Art. 6º-A - De 26 de abril a 03 de maio de 2021, o 

funcionamento de todos os órgãos e entidades vinculados 

ao Poder Executivo Municipal dar-se-á de acordo com as 

seguintes regras: (REVOGADO) 

 

I - a lotação de cada setor não poderá ultrapassar 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade física; 

(REVOGADO) 

 

II - para cumprimento do disposto no inciso I deste 

artigo, o dirigente do órgão deve adotar sistema híbrido, 

revezando servidores em trabalho remoto, mantendo o 

funcionamento presencial exclusivamente nas atividades 

estritamente necessárias; (REVOGADO) 

 

Art. 7º - O transporte coletivo e alternativo municipal e 

intermunicipal, do tipo Vans, ônibus, carros e afins, 

deverão observar o limite de ocupação de 50% (cinquenta 

por cento) de passageiros sentados, devendo ser 

observado as medidas sanitárias de utilização de máscaras 

e uso do álcool em gel. 

 

Art. 8º - Os templos religiosos, as academias e 
estabelecimentos afins poderão funcionar de forma 
presencial com nível de ocupação máxima a 30% (trinta 
por cento) da respectiva capacidade total e atendendo 
rigorosamente às determinações das autoridades 
sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a 
obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de 
álcool gel, medidores de temperatura na entrada do 
estabelecimento e todas as demais medidas de segurança 
preconizadas pelos protocolos vigentes. 

 

Art. 9º - As indústrias poderão exercer suas atividades 

normais de trabalho, respeitadas as determinações para 

controle da pandemia, em especial as medidas sanitárias 

já elencadas em outros instrumentos. 

 

Art. 10º - Os Bancos e as Casas Lotéricas deverão 

funcionar com controle de entrada, medição de 

temperatura e monitoramento do distanciamento de 1,5 

m (um metro e meio) entre as pessoas, o uso obrigatório 

de máscaras e disponibilização de álcool gel, priorizando-

se a distribuição de senhas e observando o disposto no 

parágrafo único do Art. 2º. 

 

Art. 11º - Os mercados públicos deverão manter 

controle de público, preservando sempre o 

distanciamento no local, uso obrigatório de máscaras e 

disponibilização de álcool gel em local próprio e visível 

para uso obrigatório de seus clientes. 
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Art. 13º - Fica estabelecida multa de R$ 100,00 (cem) 

reais equivalente ao valor de 02 (duas) cestas básicas para 

quem for flagrado sem o uso da máscara e se negar a 

colocar o equipamento de proteção, ou que esteja fora do 

isolamento, no caso de reiteração da conduta, após a 

Notificação prévia.  

 

Art. 14º - O estabelecimento que for flagrado 

infringindo as medidas determinadas no presente 

Decreto será notificado, e em caso de reiteração será 

multado no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

equivalente ao valor de 10 (dez) cestas básicas.  

 

§ 1º - As cestas básicas resultantes dessas multas serão 

doadas para pessoas de baixa renda, cadastradas no Bolsa 

Família. 

 

Art. 15º - Ficam suspensos os prazos processuais em 

geral e o acesso aos autos físicos dos processos 

administrativos, com tramitação no âmbito do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 16º - Compete à Vigilância Sanitária Municipal, a 

Defesa Civil Municipal, e a Polícia Militar do Estado do 

Maranhão, a fiscalização das medidas estabelecidas nesse 

Decreto, sem prejuízo da atuação de outros órgãos e 

servidores municipais, com competência fiscalizatória 

específica ou designada provisoriamente. 

 

Art. 17º - As medidas previstas neste Decreto poderão 

ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 

situação epidemiológica do Município e da Região de 

Saúde. 

 

Art. 18º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando todas as medidas conflitantes 

anteriores que forem menos restritivas. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 03 de março de 2021. 

 

Decreto nº 023/2021 - CC 

 

“Alte ra o  De c re to  nº 022, d e  27 

d e  ab ril d e  2021, q u e  dis p õ e  

s o b re  m e d id as  te m p o rárias  

p re v e n tiv as  e  re s tritiv as n o  

âm b ito  d o  m u n ic íp io  d e  Co e lh o  

Ne to  p ara e n f re n tam e n to  d a 

e m e rg ê n c ia  d e  s aú d e  p ú b lic a  d e  

im p o rtân c ia  in te rn ac io n al 

d e c o rre n te  d a in f e c ç ão  h u m an a 

p e lo  CO RO NAVÍRUS 

(CO VID-19), n o s  te rm o s  q u e  

e s p e c if ic a  e  d á o u tras  

p ro v id ê n c ias ." 

 

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual e art. 92, 

inciso XXV da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

saúde pública de importância internacional declarado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 

06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID19); 

 

CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da 

Constituição Federal, que determina a competência 

concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar 

da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, 

que dispõe que é de competência dos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local; 

 

CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo 

Estado do Maranhão declarando estado de calamidade 

pública em todo o território, estabelecendo medidas de 

combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e 

atribuindo às autoridades sanitárias municipais a 

competência para estabelecer medidas específicas que 

suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a 

contaminação e a propagação do coronavírus em seus 

territórios; 

 

CONSIDERANDO que a última declaração de 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão se 

deu por meio do Decreto n° 35.597, de 17 de março de 

2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

prorrogáveis mediante novos Decretos; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 004 de 

18 de janeiro de 2021, que reitera o ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Coelho 

Neto/MA; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com as 

recomendações da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a melhor e mais efetiva forma de conter a 

disseminação do vírus é reduzir, ao máximo, a 

aglomeração de pessoas; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 36.697, de 

30 de abril de 2021 que altera o Decreto n° 36.531, de 03 

de março de 2021, que suspende a autorização para 

realização de reuniões e eventos em geral, para aulas 

presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o 

funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São 

Luís, sobre o funcionamento do Poder Executivo 

Estadual, e dá outras providências.  

 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, 

com o crescente número de pessoas contaminadas, a falta 

de vagas de leitos de UTI nos hospitais regionais e as 

reuniões realizadas nessa data com comitê de 

acompanhamento da crise e lideranças comunidade local; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica revogado em todo o seu teor o artigo 

3º-E do Decreto nº 022 de 27 de abril de 2021, a partir 

desta data. 

 

Art. 2º - Ficam prorrogadas, até 17 de maio de 2021, 

as medidas sanitárias previstas no Decreto nº 015, de 03 

de março de 2021, passando o Art. 1º, Art. 3º-D, Art. 5º 

e Art. 6º, da referida norma, a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 1º  - Fica determinado, em caráter extraordinário, no período 

compreendido entre 04 d e  m arç o  a 17 d e  m aio  d e  2021 do 

corrente ano, To q u e  d e  Re c o lh e r durante o horário 

compreendido entre as 22:00 h o ras  e  as  05:00 horas do dia 

seguinte, todos os dias da semana. 

 

(...) 

Art. 3º -D - De  26 d e  ab ril a 17 d e  m aio  d e  2021, as 

lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e similares 

localizados no território municipal, poderão funcionar de forma 

presencial, até as 20:00 horas, observando-se a lotação que não 

poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da capacidade física 

do ambiente e cumprindo todas as medidas sanitárias vigentes, após 

o horário citado somente poderá funcionar na forma de delivery ou 

retirada. 

Art. 5º  - Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades d a 

re d e  p ú b lic a e  p riv ad a de ensino municipal, f ic an d o  

p e rm itid o  o  e n s in o  d e  fo rm a re m o ta, incluindo educação 

infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e 

adultos (EJA), ensino técnico, ensino superior, até  o  d ia 17 d e  

m aio  d e  2021. 

Art. 6º  - Fica suspenso o atendimento ao público nas repartições 

públicas municipais até  o  d ia  17 d e  m aio  d e  2021, 

ressalvando-se os casos de urgência como TFD, Cartão SUS, Bolsa 

família, dentre outros e os necessários para o funcionamento do 

Poder público, excetuando-se os Hospitais, Clínicas, Postos de 

saúde, Laboratórios, Farmácias e similares.  

Art. 3º - O Poder Executivo fará publicar no Diário 

Oficial do Município, no prazo de até dois dias úteis, após 

a publicação deste Decreto, o texto consolidado do 

Decreto nº 015, de 03 de março de 2021. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 04 de maio de 2021. 

 

 

 
 

Decreto nº 024/2021 - CC 

 

“Es tab e le c e  o  Plan o  d e  

Ad e q u aç ão  d o  Mu n ic íp io  d e  

Co e lh o  Ne to /MA, p ara ate n d e r 

o  p ad rão  m ín im o  d e  q u alid ad e  

d o  Sis te m a Ún ic o  e  In te g rad o  

d e  Exe c u ç ão  O rç am e n tária, 

Ad m in is traç ão  Fin an c e ira  e  

Co n tro le  – SIAFIC, n o s  te rm o s  

d o  p arág rafo  ú n ic o , d o  art. 18º , 

d o  De c re to  Fe d e ral n º 10.540, d e  

5 d e  n o v e m b ro  d e  2020, nos 

termos que especifica e dá 

outras providências."  

 

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual e art. 92, 

inciso XXV da Lei Orgânica do Município e 

CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, 

do Decreto  Federal nº 10.540/2020, 
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DECRETA: 

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Coelho 

Neto/MA, o Plano de Adequação, constante do anexo 

único, que é parte integrante do presente decreto, com a 

finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de 

Execução Orçamentária, Administração Financeira e 

Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, 

estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de 

novembro de 2020. 

 

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia 

da informação mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, 

com ou sem rateio de despesas, uti- lizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da 

Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, 

Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia. 

 

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no 

Município, mesmo que estes permitam a co- municação, 

entre si, por intermédio de transmissão de dados. 

 

§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e 

fatos relacionados com a administração orça- mentária, 

financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a 

evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

dos Órgãos de que trata o caput deste artigo. 

 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos somente a partir de 1º de janeiro 

de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 

10.540/2020. 

 

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 

002/2021 

 

Dispõe Termo de Cooperação 

Técnica que entre si celebram o 

Município de Coelho Neto /MA 

e o Instituto de Previdência 

Social do Município de  Coelho 

Neto/MA. 

 

Considerando  que a Lei n° 14.133/93, regulamenta a s 

licitações e contratos administrativos ; 

 

Considerando  que a Lei n° 8.666/93, regulamenta as 

aquisições da Administração Pública; 

 

Considerando que a Lei Federal n° 10.520/2002 

instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, modalidade de licitação denominada Pregão, 

para Aquisição de Bens e Serviços comuns;  

 

Considerando  a regulamentação da modalidade de 

licitação denominada Preg ão, por meio eletrônico, com 

base no Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 

2019;  

 

Considerando  o interesse da Instituto de Previdência 

Social do Município de Coelho Neto/MA, que necessita 

de estrutura e pessoal para a realização de procedimentos 

licitatórios;  

 

Considerando  que a Cooperação mútua entre os órgãos 

do Município contribui para eficiência da atuação estatal, 

bem como albergada pelos princípios que regem a 

Administração Pública inseridos na Constituição Federal.  

 

Ressalta-se ainda que os Órgãos Administrativos 

Cooperados devem levar em consideração a 

economicidade de governança que devem sempre prezar 

pelos princípios da Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicação e Eficiência para realização de 

uma boa gestão admi nistrativa.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO 

NETO/MA , com sede na Praça Getúlio Vargas, s/nº, 

Centro, Coelho Neto – MA, inscrita no CNPJ n° 

05.281.738/0001 -98, neste ato representad a por seu 

Prefeito Sr. Bruno José Almeida e Silva , casado, inscrito  
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no CPF nº 421.293.833 -15, portador do RG nº 

04417509293, com endereço  na Rua Nossa Senhora 

Santana, Bairro Santana, CEP: 65620 -000, Coelho Neto 

– MA, e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COELHO 

NETO/MA , inscrito no CNPJ nº 01.873.642/0001-68, 

localizado na Rua Marechal Castelo Branco, nº 293, 

Centro, representado neste ato por seu Presidente Sr. 

Benedito Lopes Fernandes , brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 3.480.091 SSP/PI, inscrito 

no CPF nº 214.211.613-20, ajustam entre si o presente 

Termo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes 

cláusulas e condições:   

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objetivo deste Termo de Cooperação Técnica o 

apoio técnico operacio nal ao Instituto de Previdência 

Social do Município de Coelho Neto/MA  na realização 

de licitações, em qualquer uma das suas modalidades 

previstas nas Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 10.024  e alterações posteriores, por 

intermédio da comissão permanente da licitação do 

Município de Coelho Neto/MA, constituída do 

presidente, pregoeiro e equipe de apoio designado s 

através de portaria, para condução das licitações a serem 

realizadas pelo Instituto de Previdência Social do 

Município de Coelho Neto/MA , sempre que houver 

necessidade, mediante solicitação do Presidente da 

Autarquia, cumprindo todas as exigências da Lei 

Orgânica e as resoluções do Tribunal de Contas da União 

e do Estado do Maranhão e  demais normas atinentes ao 

objeto. 

 

§ 1° - No cumprimento do presente instrumento, a CPL, 

Pregoeiro e Equipe de Apoio adotarão a mesma postura 

necessária para seu trabalho, de forma independente e 

sem vinculação às pessoas, respeitando, sob pena de 

responsabilidade, aos princípios da Publicidade, 

Moralidade, Eficiência e os demais princípios que 

norteiam a administração, respondendo seus membros 

por faltas que vierem a praticar no exercício de suas 

atribuições. 

 

§2° -Na realização das licitações de interesse d o Instituto 

de Previdência Social do Município de Coelho Neto/MA , 

deverá ser utilizada as dotações orçamentarias d a 

Autarquia, sendo obrigatório que os atestados e 

declarações contábeis sejam emitidos e sob inteira 

responsabilidade do Setor Contábil do Instituto de 

Previdência Social do Município de Coelho Neto/MA , 

respeitando-se sempre o princípio da isonomia e 

independência dos poderes, cabendo neste passo ao  

Presidente da Autarquia o desempenho de autoridade 

superior à CPL, cabendo a este a decisão final sobre os 

temas levados a seu conhecimento ou decisão, incluindo-

se homologação e adjudicação de resultados em sede de 

qualquer modalidade de licitação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução deste Termo 

de Cooperação Técnica o Instituto de Previdência Social 

do Município de Coelho Neto/MA arcará com os custos 

relativos à realização de cada um dos procedimentos 

licitatórios que se fizerem necessários, como as 

publicações de editais, resultados e extratos de contratos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1 Da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA:  

3.1.1 Disponibilizar Comissão de Licitação, Pregoeiro, e 

sua equipe de Apoio, necessários para a realização dos 

procedimentos licitatórios, lançados pelo Instituto de 

Previdência Social do Município de Coelho Neto/MA; 

3.1.2 Encaminhar ao Instituto de Previdência Social do 

Município de Coelho Neto/MA, por intermédio do 

presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro, todos 

os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao Edital 

para apreciação e decisão pelo setor responsável junto ao 

Instituto de Previdência Social do Município de Coelho 

Neto/MA:  

 

3.2 Do Instituto de Previdência Social do Município 

de Coelho Neto/MA: 

3.2.1 Informar a Prefeitura Municipal de Coelho 

Neto/MA sobre a intenção de realizar procedimento 

licitatório nos termos de cooperação técnica.  

3.2.2 Responsabilizar com os gastos para a execução do 

procedimento licitatório no que se refere ao uso material 

de expediente inserido à Cláusula Segunda deste Termo 

de Cooperação Técnica assim que se findar o 

procedimento licitatório, caso necessário; 

3.2.3 Arcar com quaisquer ônus pecuniários decorrentes 

da execução deste termo de cooperação técnica. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: O prazo 

para vigência do presente Termo de Cooperação Técnica 

inicia-se na data da assinatura do termo, com efeitos 

retroativos a 04 de janeiro de 2021 e finda-se com a 

criação da Comissão Permanente de Licitação do 

Instituto de Previdência Social do Município de Coelho 

Neto/MA, conforme determina o Art. 51 da Lei 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: A 

publicação do extrato deste Termo de Cooperação 

Técnica, que é condição indispensável para a sua eficácia,  



09 Terça-feira, 04 de Maio de 2021

Criado pela Lei n° 709/2018
Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, 
Praça Getúlio Vargas, S/N \ CENTRO \ COELHO NETO - MA
CEP: 65620000

https://www.coelhoneto.ma.gov.br
(98)3473-1121

 

será providenciada pelo Instituto de Previdência Social do 

Município de Coelho Neto/MA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RENÚNCIA: Este Termo 

de Cooperação Técnica poderá ser renunciado, 

automaticamente, pela superveniência de norma legal ou 

evento que o torne material ou formalmente inexequível, 

e por vontade das partes, bastando para tanto a 

notificação prévia de trinta dias, e desde que não haja 

nenhum procedimento licitatório em curso. 

 

Parágrafo Único: Na hipótese de denúncia no decorrer 

de procedimento licitatório, a denúncia surtirá efeitos tão 

logo seja finalizado o processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: As partes elegem 

o foro da Comarca de Coelho Neto/MA como 

competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Termo de Cooperação Técnica, como renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

Para validade do que pelas partes foi pactuado, forma-se 

este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que 

surte seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Coelho Neto/MA, 12 de abril de 2021. 

 

 

Bruno José Almeida e Silva      

Prefeito Municipal                                                             

 

Benedito Lopes Fernandes 

Instituto de Previdência Social Municipal 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________________ 

CPF: 

 

___________________________________________ 

CPF: 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

  

RATIFICO a Dispensa de Licitação fundamentada no 

art. 24, inciso X da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas 

atualizações posteriores, nos elementos constantes do 

processo administrativo nº PR2021.04/CLHO-00989 

em especial, parecer favorável da Procuradoria Geral 

do Município de Coelho Neto - MA, para a contratação 

de  FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO, CPF sob o 

nº 446.251.383-53, referente a Locação de imóvel para 

o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS-AD, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – 

MA, no valor global de R$ 33.300,00 (Trinta e Três Mil 

e Trezentos Reais). Sra. Josely Maria Silva Almeida, 

Secretária Municipal de Saúde. 

 

RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 069/2021 da Dispensa Nº 

005/2021 - SEMUS. Contratante: Fundo Municipal de 

Saúde, CNPJ: 10.747.944/0001-80, Representante da 

Contratante: Sra. Josely Maria Silva Almeida, CPF nº 

498.084.193-72. Contratada: FRANCISCA DA 

SILVA SAMPAIO, inscrita no CPF sob o Nº 

446.251.383-53. Fundamento Legal: Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. OBJETO: 

Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de 

Atenção Psicossocial CAPS-AD, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Coelho Neto – MA. Data da Assinatura: 

04 de maio de 2021. Prazo de vigência: 09 (nove) 

meses. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 Outros 

Serv. de Terceiros Pessoa Física. Valor total de R$ 

33.300,00 (Trinta e Três Mil e Trezentos Reais). 

Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE. 

 



HINO DE COELHO NETO

LETRA: José Sampaio de Oliveira

MELODIA: por J. Carlos Gomes

Coelho Neto terra querida

Grande é a tua localização

À margem esquerda do Rio Parnaíba

Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso

A indústria brotou de repente

Coelho Neto, teu nome reete

A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente serás protegida

Com civismo, paz e moral!

És tão simples por tua modéstia

Tão grande são tuas tradições

E teu povo fraterno e honesto

Alegria tem em seus corações

Os teus lindos campos molhados

Florescem sobre esse Céu escuro

E a somente dos antepassados

Seja fruto do nosso futuro

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente será protegida

com civismo, paz e moral.

Coelho Neto terra querida

Grande é a tua localização

À margem esquerda do Rio Parnaíba

Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso

A indústria brotou de repente

Coelho Neto, teu nome reete

A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente serás protegida

Com civismo, paz e moral!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, Praça Getúlio Vargas, 
S/N \ CENTRO \ COELHO NETO - MA / CEP: 65620000

https://www.coelhoneto.ma.gov.br  /  (98)3473-1121
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