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MENSAGEM N° 	/2021 	 São Luís, de 	 de 2021. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das 
Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que antecipa para 23 de março de 2021 o 
feriado estadual de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão 
do Maranhão à Independência do Brasil. 

Como é sabido, desde 11 de março de 2020, vive-se o estado de pandemia de 
COVID-19. Após quase um ano do início da pandemia, é possível dizer que apesar do avanço 
da ciência, enquanto a vacinação não puder ser uma realidade para toda a população, a redução 
de contato social e a utilização de máscaras de proteção ainda são as principais medidas de 
enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2). 

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, em atenção aos indicadores 
epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região estadual e ao perfil da população 
atingida, adotou ao longo dos últimos doze meses, dentro de suas competências constitucionais, 
medidas sanitárias necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2). 

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público quanto da 
sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão, em atenção aos indicadores epidemiológicos 
relativos à COVID-19 de cada região estadual e ao perfil da população atingida, adotou ao 
longo dos últimos doze meses, dentro de suas competências constitucionais, medidas sanitárias 
necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do Coronavírus (SARS-CoV-
2). 

Mais recentemente, em virtude dos indicadores crescentes em todo o país, 
inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado 
de transmissibilidade, por meio do Decreto n°36.531, de 03 de março de 2021, foram suspensas, 
até 28 de março de 2021, aulas presenciais, atividades de bares e restaurantes, bem como a 
autorização para realização de eventos de pequeno porte. Além disso, foram estabelecidas novas 
regras para a prestação de serviços de construção civil e para o funcionamento de 
supermercados, academias e salões de beleza. 

No mesmo sentido de fortalecer as medidas estaduais destinadas à contenção da 
COVID-1 9, por meio desta Medida Provisória é estabelecida a antecipação para 26 de março 
de 2021 do feriado estadual de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora 
a adesão do Maranhão à Independência do Brasil. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual OTI-IELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
Palácio Manuel Beckrnan 
Local 



ESTADO DO MARANHAO 

A antecipação refere-se exclusivamente ao exercício de 2021 e não impede que 
na data de 28 de julho sejam realizadas as respectivas solenidades, comemorações e atividades 
que reiterem a relevância e o valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do Maranhão. 
Faz-se oportuno ressaltar que providência semelhante foi adotada no exercício de 2020, por 
meio da Medida Provisória n° 313, de 08 de maio de 2020, convertida na Lei n° 11.262, de 25 
de maio de 2020. 

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígrafe reside, em 
especial, na necessidade de fortalecer as medidas estaduais preventivas e restritivas destinadas 
à contenção do Coronavírus (SARS - CoV-2). 

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, com a maior 
brevidade possível, medidas capazes de contribuir para a superação da crise sanitária decorrente 
da pandemia de COVID-19. 

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos 
previstos no artigo 42, § 1°, da Constituição Estadual, aptos a legitimar e respaldar juridicamente 
a edição da Medida Provisória ora proposta. 

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a importância 
da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense 
lhe dê boa acolhida. 	

i
FLAVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 343 1  DE 19 DE MARÇO DE 2021. 

Antecipa para 26 de março de 2021 
o feriado estadual de 28 de julho, 
data magna do Estado, ocasião em 
que se comemora a adesão do 
Maranhão à Independência do 
Brasil. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição 
que lhe confere o § jO do art. 42 da Constituição Estadual, adoto a seguinte Medida Provisória, 
com força de Lei: 

Art. 1° Fica antecipado para 26 de março o feriado estadual de 28 de julho, 
instituído pela Lei n o  2.457, de 02 de outubro de 1964, data magna do Estado, em que se 
comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil. 

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput: 

1 - refere-se exclusivamente ao exercício de 2021, em razão da necessidade de 
fortalecimento das medidas preventivas e restritivas destinadas à contenção e prevenção da 
COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS - C0V-2); 

II - não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as respectivas 
solenidades, comemorações e atividades que reiterem a relevância e o valor histórico-cultural 
da ocasião para o Estado do Maranhão. 

Art. 2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO EST O DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 
19 DE MARÇO DE 2021,200 0  DA 

l,r74330DA 
 REPÚBLICA. 

O DINO 
Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil 


