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Assembleia aprova medidas provisórias do Executivo na sessão
desta terça
 

 

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em único turno, na sessão plenária desta terça-feira (26), a
Medida Provisória 229/19, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 6.915/97, para prorrogar, de dois
para quatro anos, o prazo de contratação de pessoal técnico, administrativo e operacional para atender às
necessidades inadiáveis de serviços públicos essenciais.

De acordo com a Mensagem Governamental, os servidores públicos estaduais têm garantido a Gratificação por
Condições Especiais de Trabalho, que remunera agentes públicos lotados em determinadas regiões e que
realizam atividades destinadas a atender necessidades de aumento de produtividade nos órgãos e nas entidades
estaduais.

Sendo assim, com a alteração proposta pelo Executivo, a Lei 6.915/97 também tem a finalidade de prever,
expressamente, a possibilidade de os servidores temporários receberem a referida parcela remuneratória.

"A urgência decorre da necessidade de garantir o necessário contínuo aprimoramento das atividades e dos
serviços desenvolvidos pelo Maranhão, o que demanda velocidade na realização de mudanças administrativas,
evitando-se interrupções no funcionamento da máquina pública", diz a mensagem do governador Flávio Dino
(PCdoB).

Polícia Civil

Os parlamentares também aprovaram, em turno único, na sessão de hoje, a Medida Provisória 330/19, que
regulariza o subsídio dos servidores do subgrupo Atividades da Polícia Civil, que compõem a Secretaria de
Segurança Pública do Estado.

Na Mensagem Governamental, a MP tem a finalidade de incorporar os valores mensais pagos a título de
diferença de decisão judicial incidente sobre a Gratificação de Dedicação Exclusiva. "Trata-se de uma
gratificação determinada por meio de uma decisão judicial, que o Governo do Estado deve cumprir, com a
homologação da Assembleia", explica a justificativa da proposição.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
26/11/2019 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
NEUTRA
Justiça determina que empresa baiana reforme rodoviária 

Pag.: 2

Justiça determina que empresa baiana reforme rodoviária

Desembargador Raimundo José Barros de Sousa determinou que a Sinart seja a responsável pelas obras no
terminal; interdição no local passa dos cinco meses
NELSON MELO / O ESTADO
26/11/2019
Justiça determina  que empresa baiana reforme rodoviária

A reforma no Terminal Rodoviário de São Luís, que deveria ter sido iniciada nesta segunda-feira, 25, continua
sob impasse judicial, com constantes reviravoltas. Quando tudo indicava que as obras seriam iniciadas, uma
liminar barra o processo. A RMC Comércio e Serviços Ltda, empresa que administra a rodoviária, começaria a
desinterdição da edificação, mas uma medida cautelar, proferida pelo desembargador Raimundo José Barros de
Sousa, determinou uma ordem de contratação com empresa da Bahia, a Sociedade Nacional de Apoio
Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart).

A decisão do desembargador ocorreu após a audiência de conciliação que aconteceu na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, quando ficou acordado que a empresa vencedora na disputa judicial entre ambas faria as
obras no Terminal Rodoviário de São Luís no dia 18 deste mês, prazo que foi estendido para o dia 25. O objetivo
era liberar a parte do prédio bloqueada com tapumes. A RMC obteve resultado favorável em julgamento de
agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), no dia 11 de novembro.

Segundo a RMC, apesar do resultado, a ordem cautelar do desembargador não permitiu a efetivação do acordo.
O fato é que a área de desembarque da rodoviária continua interditada. Como O Estado verificou no local, a
reforma ainda não foi iniciada. Os comerciantes que possuem pontos naquele setor da edificação alegam que
estão tendo prejuízos financeiros por causa da interdição, pois os passageiros não circulam pela área bloqueada.

Competência da Vara
Procurado, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, explicou que a
competência da vara abrange a segurança das pessoas, a qualidade do serviço prestado e outras questões. Já
assuntos de interesses privados entre as duas empresas que disputam a administração do Terminal Rodoviário
são resolvidos nas varas da Fazenda Pública, por envolver, também, o Estado.

“A competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos alcança a segurança e conforto das pessoas que ali
circulam. A questão da reforma envolve o risco dessas pessoas. Verifiquei, durante uma inspeção, que cerca de
seis estruturas do teto estão quebradas. A solução para esses problemas foi encontrada na audiência de
conciliação. Quem ficaria responsável pelas obras seria aquela empresa que conseguisse decisão favorável no
Tribunal”, comentou o magistrado.

Segundo o juiz Douglas de Melo, o TJ-MA decidiria qual das duas empresas assumiria a rodoviária. De acordo
com ele, se a reforma não foi iniciada, a Justiça não pode agir sem que seja provocada. “O último ato desse
processo foi o acordo. Quem entrou com ação dizendo que a rodoviária estava sem condições de segurança foi o
Ministério Público, que participou da audiência e sabe os termos do acordo celebrado. Não há nenhuma
informação no processo de que as obras não começaram. O Judiciário só vai agir se for provocado. Por enquanto,
não há petição, alegação, provocação, enfim”, pontuou o magistrado.



Audiência de conciliação
No dia 4 de novembro, aconteceu a segunda etapa da audiência de conciliação para reforma emergencial do
Terminal Rodoviário de São Luís, no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. Ficou acordado entre a
RMC Comércio e Serviços Ltda e a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart), que estão
em disputa judicial para administrar a rodoviária, que a empresa vencedora faria as obras na edificação.

A audiência de conciliação, que foi intermediada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, contou com a
participação das duas empresas envolvidas, e representantes da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) e Secretaria de Infraestrutura do Estado (Sinfra). Assim como de membros da Associação dos
Comerciantes, Prestadores de Serviços e Usuários do Terminal Rodoviário de São Luís (Rodoservice) e do
Ministério Público do Maranhão (MPMA).

Àquela altura, a licitação já tinha sido realizada, com a vitória temporária da Sinart, pois a RMC recorreu e
conseguiu uma sentença favorável junto à Justiça. Contudo, após liminar da Sociedade Nacional, a assinatura
do contrato de concessão para administrar a rodoviária não aconteceu.

Após um intenso debate, com declarações das duas empresas, da Sinfra, Mob e da Rodoservice, o juiz Douglas
Martins sugeriu que, após a decisão acerca do agravo de instrumento, a empresa que saísse vencedora
começaria as obras emergenciais referentes ao telhado da rodoviária, na área do desembarque, no dia 18 de
novembro. Outro item do acordo determina que, em caso de reviravolta, a empresa contratada para realizar a
reforma deve ser mantida, para não atrapalhar o processo e evitar boicote da que estava assumindo a
rodoviária.

O acordo também prevê que caso a concessionária executante da reforma seja modificada por decisão judicial,
a concessionária definitiva deverá fazer o ressarcimento das despesas já efetuadas pela parte contrária, em um
prazo de 10 dias. A conciliação estabeleceu, ainda, uma multa por eventual descumprimento dos itens no valor
de 20% na parte inadimplida, além de outras medidas de apoio a critério do juiz. A Justiça, no entanto, tem
liberdade para aumentar essa porcentagem, dependendo de resistência para efetuar o pagamento.

A licitação
Após uma série de impasses, a licitação referente à administração do Terminal Rodoviário de São Luís foi
realizada no dia 6 de setembro, na sede da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. A
empresa Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda foi a vencedora do processo com 100 pontos.
A RMC ficou em segundo lugar, sendo que recorreu do resultado.

Nesse processo, a empresa Consórcio G3 foi desclassificada devido ao descumprimento de exigências contidas
no edital. Conforme a ata da MOB, a Sinart teria a concessão do serviço público da administração, operação,
manutenção e exploração comercial do Terminal Rodoviário de São Luís. No entanto, isso ainda não aconteceu
porque o caso está na Justiça, que decidirá sobre os rumos desse impasse.

A interdição
A paralisação das obras já perdura há cinco meses, e os problemas decorrentes dessa realidade apenas se
acumulam, prejudicando os passageiros, funcionários e pessoas que possuem empreendimentos no local. O
comerciante Raimundo Nonato Piske, de 70 anos, é um desses afetados pelas obras ainda não iniciadas na
rodoviária. O restaurante dele, o primeiro construído no local, está fechado desde que os tapumes foram
colocados em virtude da reforma.

Há mais de três décadas no Terminal Rodoviário de São Luís, ele disse que, desde que o local foi interditado,
simplesmente não houve condições para que o restaurante continuasse funcionando. Sem clientes transitando
pelo trecho, a única alternativa foi fechar, temporariamente, o seu estabelecimento comercial. “Eu tenho três



funcionários trabalhando comigo e os prejuízos apenas se acumulam, mas não posso fazer nada porque a área
está isolada para a reforma”, declarou o comerciante.

C O N T I N U E  L E N D O  N O
LINK: https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/11/26/justica-determina-que-empresa-baiana-reforme-rodo
viaria/
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TJMA no Mato Grosso

O Tribunal de Justiça do Maranhão mostrou algumas de suas experiências socioambientais no III Seminário
Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental do Poder Judiciário, que contou com a participação de servidores
de vários órgãos públicos. A apresentação foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid Maluf, presidente da
Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJMA, convidado para abordar as práticas
socioambientais do Poder Judiciário do Maranhão.


