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São Luís, 25 de março de 2020. 
 

AO EX. SR., 
EDIVALDO HOLANDA JUNIOR 
PREFEITO DE SÃO LUÍS  
 
 
 
 
Petição em Defesa de Direitos (art. 5, XXXIV, “a”, da CF). 
 
 
 
 
CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia conferida ao novo 
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, 
assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional da OMS, em 30 de janeiro de 2020;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 54.890 de 17 de março de 2020, que 
dispõe acerca dos procedimentos de prevenção à transmissão da COVIDE-19; 
 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece a credibilidade e a boa 
execução dos serviços prestados pelas ESCOLAS COMUNITÁRIAS ao autorizar, 
por meio do art. 213, a destinação de recursos públicos às Entidades; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que po 
sua vez, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos 
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
definindo diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 
as Organizações da Sociedade Civil, representadas, neste pedido, pelas ESCOLAS 
COMUNITÁRIAS; 
 
CONSIDERANDO que o art. 30, inciso VI do supracitado diploma, preceitua que a 
Administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento público 
no caso de atividades voltadas ou vinculadas aos serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;  
 
CONSIDERANDO que a educação é direito fundamental de sublime relevância e 
basilar na consumação da dignidade da pessoa humana, incumbe ao Poder Público a 
constante busca por mecanismos para concretização deste serviço essencial, com 
vistas a garantir acesso irrestrito ao sistema escolar e, por conseguinte, à boa 
estrutura, física e pedagógica, que as Organizações da Sociedade Civil dispõem; 

CONSIDERANDO que imensa maioria destas Instituições dependem 
exclusivamente destes recursos para manter seus profissionais com o mínimo de 
condições de sustento e salubridade; 
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Convictos de que há suficiente gama de justificação para concessão, 
PASSAMOS A PEDIR: 

 

i.!           Cadastramento simplificado das Entidades que já 
desempenham a educação para, nos termos do art. 30, VI da Lei nº 13.019/2014, 
dispensar a realização do chamamento público referente ao exercício presente, 
efetuando desta ou de outra forma deferida, o repasse de 03 (três) parcelas 
constantes no Cronograma Físico Financeiro ora planejado; 

ii.!            Aditivar, por igual período e na forma de praxe, todos os 
Termos de Colaboração/Planos de Trabalho já celebrados no ano de 2019, nos termos 
do art. 57 da Lei nº 13.019/2014; 

iii.! Subsidiariamente/cumulativamente aos pedidos supracitados, 
requer a disposição de Serviço de Agendamento, por via telefônica, de 
futuros atendimentos presenciais às Entidades interessadas e ainda não 
cadastradas junto à SEMED; 

iv.!          Disponibilização de endereço eletrônico para envio da 
documentação requerida, podendo ser endereço de e-mail ou plataforma digital 
disponibilizada pela SEMED, e/ou; 

v.!          Recebimento da documentação em espaço externo e 
arejado disposto pela SEMED, respeitando a distância entre um atendimento e 
outro; 

vi.!         Ademais, que a Notificação em resposta desta petição, seja 
endereçada ao sobrescrito no rodapé, referencialmente, por E-mail ou Whatsapp.  

 

Pede Deferimento. 

 

Aguarda Providências. 

 

 

 

FÓRUM DAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE SÃO LUÍS 
Rep. p/ MARIA NEUZA DA S. RIBEIRO 

LEILIANE ANDRADE  
MARIA APARECIDA MEDEIROS 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIEGO GOMES MARANHÃO, Adv. 
OAB/MA nº 16.917 

 


