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ESTADO DO MARANHAO

INSTITUTO DE PROMOQAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHAO
PROCON/MA

NOTA TECNICA

002/2020, DE 20 DE AGOSTO DE 2020

Dispoe sobre as diretrizes para o retorno das atividades
presenciais, conforme normas legais aplicdveis, e
negociagao entre consumidores e estabelecimentos de
ensino da rede privada do Estado do Maranhdo durante o
periodo de calamidade publica no Estado causado pela
pandemia da COVID-19

O INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR DO ESTADO
DO MARANHAO -PROCON/MA,por sua Presidente, no uso das atribui9oes que Ihe conferem o
incise IV, do art. 69 da Constitui9ao Estadual, e art. 10, incise IV, da Lei Estadual n° 10.305, de 04
de setembro de 2015,

CONSIDERANDO que a defesa do consumidor constitui direito fundamental ao cidadao
e principio basilar da ordem economica,conforme preceituam o art. 5°, incise XXXII e art. 170,incise
V, da Constitui9ao Federal;

CONSIDERANDO que incumbe ao PROCON/MA,come orgao integrante do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, assegurar o respeito ao direito dos consumidores, na forma da
Constitui9ao Federal de 1988, do C6digo de Defesa do Consumidor(Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990)e Decreto Federal n® 2.181, de 20 de mar90 de 1997;
CONSIDERANDO a presun9ao de vulnerabilidade, consistente no reconhecimento do
inerente desequilibrio da rela9ao juridica de consumo, sendo o consumidor a parte mais ffagil dessa
rela9ao;
CONSIDERANDO o estado de pandemia causado pelo Novo Coronavirus (Sars-Cov2/COVID-19), conforme declarado, em 11 de mar90 de 2020, pela Organiza9ao Mundial de Saude
(QMS) e a situa9ao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional, decretada pelo
Ministerio da Saude, conforme Portarias n°s 188 e 356/GM/MS;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n® 35.672, de 19 de mar90 de 2020, que declarou
situa9ao de calamidade no Estado do Maranhao, posteriormente reiterada pelo Decreto Estadual n°
35.831, de 20 de maio de 2020, e suas altera96es;
CONSIDERANDO a autoriza9ao para retomada das atividades educacionais presenciais
no Estado do Maranhao a partir de 03 de agosto de 2020, conforme previsto pelo Decreto Estadual n®
35.897, de 30 de junho de 2020;
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