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PODER EXECUTIVO 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2021.  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 
AVISO DE LICITAÇÃO ARP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
033/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2021. A 
Prefeitura Municipal de Zé Doca, por meio de sua 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a 
forma Eletrônica, nº 033/2021, pelo sistema de REGISTRO 
DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de 
disputa ABERTO, cujo objeto para eventuais aquisições de 
merenda escolar para a rede municipal de ensino de Zé 
Doca - MA, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço 
Item. Data da disputa: dia 16 de junho de 2021 às 09:00 
min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo 
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou 
obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou 
cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal), 
pelo portal da transparência do município: 
http://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/ ou no Portal 
de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central 
de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no 
endereço eletrônico: cplzedoca@outlook.com. Zé Doca - 
Ma, 25 de maio de 2021. Herbert Costa Penha Junior. 
Pregoeiro do município. 

 
VIGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
019/2018. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E 
DE OUTRO LADO A EMPRESA ARBO EMPREEENDIMENTOS 
EIRELI, CNPJ. n.º 04.699.133/0001-59. OBJETO: Prorrogar 
por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 22.01.2021 
à 21.07.2021. O contrato nº 019/2018, Tomada de Preço 
nº 019/2018. OBJETIVANDO a Contratação de empresa 
para execução de serviço de adequação de estradas 
vicinais no município (implantação de pavimentação 
asfáltica em vias asfáltica em vias dos povoados Vila Boa 
Esperança, Josias e Ebenézia) – Convênio nº 009470/2017 
– MA. AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI N° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 22 de janeiro de 
2020. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração 
Turismo Indústria e Comércio o Sr. José Jailton Ferreira 
Santos; Sra. Surama Mendes Silva - Representante Legal. 

 
PORTARIA Nº 63, EM 22 DE MARÇO DE 2021. 

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES, PREFEITA 
MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas por lei:  
 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR para o cargo de DIRETOR DO SERVIÇO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 
SAAE deste Município o Sr. CÍCERO VIEIRA DE SOUZA, 
inscrito no CPF nº 689.325.293-53, parte integrante da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Zé 
Doca - MA. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 
 
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE MARÇO DE 2021. 
 

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
Mensagem nº 03/2021 

Zé Doca (MA), 05 de abril de 2021. 
 

VETO TOTAL 1/2021  
do Projeto de Lei nº 01/2021  

 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei Orgânica do 
Município de Zé Doca, comunico a Vossa Excelência que 
VETO TOTALMENTE o Projeto de Lei n° 01/2021, de autoria 
do Ver. Hennio Alves Silvestre, que “Estabelece as Igrejas, 
os templos religiosos de qualquer culto e as Comunidades 
Missionárias como atividade essencial no Município de Zé 
Doca - MA.”. 
 
Na análise do Projeto de Lei nº 01/2021, em que pese a boa 
intenção do nobre parlamentar, de promover a saúde 
espiritual da população por meio da realização dos cultos 
de qualquer natureza, conclui-se que existe impedimento 
legal para a sua aprovação, tendo em vista que derivou de 
iniciativa parlamentar, ao imiscuir-se na organização 
administrativa municipal quanto às atividades essenciais 
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durante a situação de Pandemia de Covid 19, violando o 
princípio constitucional da separação dos poderes. 

Em sendo assim, o Poder Legislativo, por iniciativa 
parlamentar, ao elencar nova atividade essencial durante a 
pandemia, desconsiderou o disposto no art. 64, III e XXXVIII 
da Lei Orgânica do Município, bem como a Lei Federal nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Com efeito, na estrutura federativa brasileira, Estados e 
Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se 
organizarem. Impõe-se a eles, por simetria, observarem os 
princípios e regras gerais de pré-organização definidas na 
Constituição Estadual (parâmetro de constitucionalidade 
imediato para os Municípios) e na Constituição Federal.  

A Lei Orgânica do Município de Zé Doca – MA, em simetria 
ao que dispõe a Constituição do Estado do Maranhão e a 
Constituição Federal de 1988, dispõe em seu art. 64, III e 
XXXVIII, as matérias cuja competência legislativa é privativa 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, veja: 

Art. 64. Compete ao Prefeito: 
III - adotar, de acordo com a lei todas as 
medidas administrativas 
de utilidade pública, sem-exceder as verbas 
orçamentárias; 
XXXVIII- estabelecer a divisão administrativa 
do Município de acordo com a lei; 

 
A Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, por 
sua vez, prevê que: 

Art. 3º.  Para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional 
de que trata esta Lei, as autoridades poderão 
adotar, no âmbito de suas competências, 
entre outras, as seguintes medidas: (Redação 
dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 
 
§ 9º. A adoção das medidas previstas neste 
artigo deverá resguardar o abastecimento de 
produtos e o exercício e o funcionamento de 
serviços públicos e de atividades essenciais, 
assim definidos em decreto da respectiva 
autoridade federativa. (Incluído pela Lei nº 
14.035, de 2020) 
 

Nesse sentido, observa-se que a Lei em comento previu 
que a competência para incluir ou excluir atividades do rol 
de atividades essenciais é do Poder Executivo, ou seja, do 
Prefeito Municipal, por meio de edição de Decreto do 
Poder Executivo, que passa pela posterior análise dos 
ilustres vereadores. 
 
Não há que se falar em inclusão de atividade essencial por 
meio do Poder Legislativo, uma vez que beira a ilegalidade, 
ao deixar de observar a legislação em vigor. 
 
Dessa forma, quaisquer atos de interferência do Poder 
Legislativo sobre tal matéria contaminará o ato normativo 
de nulidade por vício de inconstitucionalidade formal. 

No Projeto de Lei em questão, a referida 
inconstitucionalidade, como já explicitado, repousa no 
vício de iniciativa, pois deixa de observar a legislação 
vigente quanto a iniciativa de leis tratando sobre essa 
matéria.  
 
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
mesmo sentido, senão vejamos: 

Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou 
a medida cautelar deferida pelo Ministro 
Marco Aurélio (Relator), acrescida de 
interpretação conforme à Constituição ao § 
9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de 
explicitar que, preservada a atribuição de 
cada esfera de governo, nos termos do 
inciso I do art. 198 da Constituição, o 
Presidente da República poderá dispor, 
mediante decreto, sobre os serviços 
públicos e atividades essenciais, vencidos, 
neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro 
Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto 
à interpretação conforme à letrabdo inciso 
VI do art. 3º, os Ministros Alexandre de 
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o 
Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo 
requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; 
peloamicus curiaeFederação Brasileira de 
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe 
Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo 
interessado, o Ministro André Luiz de 
Almeida Mendonça, Advogado-Geral da 
União; e, pela Procuradoria-Geral da 
República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de 
Aras, Procurador-Geral da República. 
Afirmou suspeição o Ministro Roberto 
Barroso. Ausente, justificadamente, o 
Ministro Celso de Mello. Plenário, 
15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente 
por videoconferência - Resolução 
672/2020/STF) – (julgamento da ADI 6341 - 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 

Não há, portanto, que se falar em legitimidade do Poder 
Legislativo para incluir atividades essenciais, haja vista esta 
ser uma atribuição privativa do Poder Executivo.  

Diante do exposto, com fundamento nas justificativas 
acima e nos já citados dispositivos legais, com amparo nos 
artigos 64, VI, da Lei Orgânica do Município e demais 
legislação vigente, o Poder Executivo VETA o Projeto de Lei 
nº 01/2021. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos 
o ensejo para reiterar-lhe votos de estima e consideração.  

 
 

Maria Josenilda Cunha Rodrigues 
Prefeita Municipal de Zé Doca 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14035.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14035.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14035.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14035.htm#art1
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Mensagem nº 04/2021 

Zé Doca (MA), 14 de março de 2021. 

 

VETO TOTAL 2/2021  
do Projeto de Lei nº 03/2021  

Senhor Presidente, 

Nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei Orgânica do 
Município de Zé Doca, comunico a Vossa Excelência que 
VETO TOTALMENTE o Projeto de Lei n° 03/2021, de autoria 
do Ver. Antônio Silva Santos Junior (Junior Besourão), que 
“Institui a gratuidade de entrada para os Guardas 
Municipais em locais que menciona e dá outras 
providências.”. 
 
Preliminarmente, verifica-se que o objeto dos autos se 
trata de matéria afeta a servidores públicos municipais, na 
espécie os ocupantes do cargo da Guarda Municipal.  
 
Neste tocante, a nossa Lei Orgânica do Município de Zé 
Doca de forma muito clara estabelece ser de competência 
privativa do Prefeito a iniciativa de leis que disponham 
sobre os servidores públicos, nos termos do art. 64 da Lei 
Orgânica do Município.  
  
Com efeito, na estrutura federativa brasileira, Estados e 
Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se 
organizarem. Impõe-se a eles, por simetria, observarem os 
princípios e regras gerais de pré-organização definidas na 
Constituição Estadual (parâmetro de constitucionalidade 
imediato para os Municípios) e na Constituição Federal.  
 
A Lei Orgânica do Município de Zé Doca – MA, em simetria 
ao que dispõe a Constituição do Estado do Maranhão e a 
Constituição Federal de 1988, dispõe em seu art. 64, XI, as 
matérias cuja competência legislativa é privativa do Chefe 
do Poder Executivo Municipal, veja: 

Art. 64. Compete ao Prefeito: 
XI- prover os cargos públicos 
e'expedir demais atos 
referentes à situação funciona 
dos servidores; 

Portanto, resta claro que a matéria tratada no Projeto de 
Lei em análise teve seu início e tramitou de forma irregular, 
posto que no seu aspecto formal não foram observados os 
critérios de competência privativa do Prefeito. 
 
Dessa forma, quaisquer atos de interferência do Poder 
Legislativo sobre tal matéria contaminará o ato normativo 
de nulidade por vício de inconstitucionalidade formal. 
 
No Projeto de Lei em questão, a referida 
inconstitucionalidade, como já explicitado, repousa no 
vício de iniciativa, pois deixa de observar a legislação 
vigente quanto a iniciativa de leis tratando sobre essa 
matéria.  

Por outro lado, mesmo que superado o vício de iniciativa, 
cabe destacar que no mérito a matéria apresenta 
inconstitucionalidade, uma vez que ofende os princípios da 
impessoalidade, da razoabilidade e da supremacia do 
interesse público sobre o privado, nos termos do art. 37, 
caput da Constituição Federal, tendo privilegiado 
determinado grupo de pessoas em detrimento dos demais. 
 
Destaca-se que, a Constituição Federal estabelece em seu 
art. 5º como princípio fundamental a igualdade entre todos 
os brasileiros, sendo todos iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza.  

 
Além disso, o Projeto de Lei cria ônus a ser custeado pelo 
setor privado e não foi levado em consideração o limite da 
intervenção do Estado na economia.  
 
Diante do exposto, com fundamento nas justificativas 
acima e nos já citados dispositivos legais, com amparo nos 
artigos 64, XI, da Lei Orgânica do Município e demais 
legislação vigente, o Poder Executivo VETA 
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 03/2021. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos 
o ensejo para reiterar-lhe votos de estima e consideração.  
 

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES  
Prefeita Municipal 
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