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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.725/2018 

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ MARANHÃO, A 
"SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO", A 
SER COMEMORADA, ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 02 DE 
ABRIL, COMO É COMEMORADO O DIA MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A 
TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica instituído no município de Imperatriz a "Semana Municipal de 

Conscientização do Autismo", a ser ·comemorada a partir do dia 02 de abril, na qual 

também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, passando a 

mesma a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 

§1° - As escolas públicas ou particulares, localizadas no Município de Imperatriz 

deverão, durante o mês de abril, organizarem-se para promoção de eventos para 

conscientização e proteção das crianças com o Transtorno do Espectro Autista - TEA. 

§2° - As instituições elencadas no parágrafo anterior deverão elaborar cartilhas 

para divulgação dos eventos a serem realizados nas escolas e promover palestras e 

exposições com orientações necessárias à assistência à saúde e educação especializada 

durante o mês de abril. 

§3° - Será iluminada de azul, nos dias 1 e 2 de abril, a Ponte Dom Afonso Felipe 

Gregory, simbolizando o autismo. 

Rua Rui Barbosa, 201 - Centro CEP - 65 .901-440 
www.imperatriz.ma.gov.br 
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Art. 2° - A Semana Municipal de Conscientização do Autismo tem como finalidade, 

promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos sobre a 

síndrome do autismo. 

Art. 3° - Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar 

normas complementares necessárias à execução da presente lei. 

Art. 4° - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOS 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018, 197.0 DA INDEPENDÊNCIA E 130.0 

DA REPÚBLICA. 

FRANCISCO DE ASSIS ANDRAÓ~os 
PREFEITO MUNICIPAL 

Rua Rui Barbosa, 201 - Centro CEP - 65.901-440 
www.imperatriz.ma.gov.br 
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Maranhão participa de reunião ordinâria 
da Comissão lntergestores Tripartite 
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participa ativamente da cons
trução e aprovação de pactos 
nacionais, estaduais e regionais 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SES). Na manhã des
sa quinta-feira {24 ), o secretá
rio de Estado da Saúde e vice
presidente do Conselho Naci
onal de Secretários da Saúde 
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(Conass) para a Região Nor
deste, Carlos Lula, participou 
da 5' Reuni ão Ordinária da 
Comissão lntergestores Tripar
tite (ClT), em Brasília. 

O foro permanente forta
lece a govemança e prioriza 
a responsabilização dos entes 
de modo que a tomada de de
cisão na gestão tenha trans
parência, buscando o acesso 
integral a assistência à Saú
de. Participam da CIT: o Mi
nistério da Saúde, o Conass e 
o Conselho Nacional de Se
cretarias Municipais de Saú
de (Conasems) . 

"A participação nesses fo
ros de discussão é relevante 
para que as ações p3ctuadas 
levem em consideração a re
alidade e as características 
do nosso estado e da nossa 
região. Divide as responsabi
lidades e toma a tomada de 
decisão mais eficaz e resolu
ti va. Dessa forma, o Mara
nhão cresce no cenário naci
onal", ressaltou o secretário 
Carlos Lula. 

O Maranhão posicionou-se, 
por exemplo, em relação ao 
programa federal Mais Médi
cos. Constatada a maior ne
cessidade dos estados do Nor
te e Nordeste, o secretário 
Carlos Lula propôs que sejam 
revistas as distribuições dos 
profissionais nos próximos ci
clos do programa. 

º A maior concentração de 
médicos do país está nas re
giões Sul e Sudeste, por isso o 
Norte e Nordeste sofrem com 
ausência de profissionais nos 
municípios. Precisamos rever 
a atual distribuição para prio
rizar os que mais necessitam 
e garantir assistência à popu
lação", disse. O grupo de tra
balho relacionado ao assunto 
irá estudar a proposta. 

Na reunião de maio, foram 
destaques na pauta a campa
nha de comunicação e educa
ção cm saúde com foco na 
tuberculose no sistema prisio
nal e o Sistema de Gestão de 
Operadores do Cartão Naci
onal de Saúde; além de pac
tuações sobre Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qua
lidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) e ações e pro
cedimentos de combate ao 
Glaucoma, dentre outros. 

Ferrovia Norte Sul S/A - Toma pUbúco que requereu da Secretana 
do Estado do Meio Ambiente e ReoJrsos Naturais em 03/05/2018. Reoova- I 
çao para Uso de ÁQua Subterrânea do poço tubular P-22, situado na BH 1' 

010, km 105, stn, OTstrito Industrial. Prédio Controle de Pátio, mun1dt>10 ci: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ I . 
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

1 AVISO 

Com fundame::~~!~,=~~~~~:~~;~~~~ª- PGM. sem nadS l 
mais a considerar, não conheço o recurso interposlo pela botar.te WLUS· 1 

SES OE CASTRO JORGE - ME, por ser intempestivo, conl'leÇo os recu· • ;, 
sos Interpostos, pelas empresas licitantes J H B DA SILVA e e A KAWA- 1·· 
SHIMA OE OLIVEIRA EIRELI - ME para NEGAR PROVIMENTO ao pec,ao 
das R8001Tentes. no senUdo de MANTER a mesma classificaçao da, 
Ucltantes anunciadas na ATA DA SESSÃO OE ABERTURA E JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO. José Camel,o Santôs - I 
Presidente da Fundação Cultural de Imperatriz. i · 
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CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO . 

CESP-CERÂMIC,\ SÃO PEDRO LTDA , pessoa Jund1:o jc t!o-
10 privado, estabelecida na Rua Ubir:lJara, 1001. B. Lcand!a. ncsw ç;~i .. , 
inscrita no C~PJ n• OS.751.92 I /000I-51 , sohcita ,1 convoc.s.\ àO pôr 
(três) dias consecutivos do Sr. FRANCISCO GO~ES Oi\ SIL~ .i\ . p. r 
dor da CTPS n• 84268/0016 MA. :J comparecer nesta empresa e rc:.i:..-, 11 · 
o seu cargo e função no prazo de 72 horas, sob pena de lOm.lr as nied:r.:.: 
cabíveis. 

Imperatriz-MA. 23 de maio de 2018. 

CONVOCAÇÃO 

Solicitamos que a colaborador3 Cláudia Olive11, \: 
residente e domici liada na cidade de lmperatn , - Vi·, 
nhão, compareça no prazo de 72 horas na empresa Jn,t: L 
to Amar Mais . 

Imperatriz-MA, 22 de maio de 2018. 
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