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PROJETO DE LEI Nº 099/ 2020

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA O
ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA
PANDEMIA DA COVID-19/CORONAVÍRUS, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as diretrizes a serem observadas
pelo Poder Público para o enfrentamento do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Parágrafo único – As medidas estabelecidas nesta lei
objetivam a proteção da coletividade e serão implementadas em
consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde –
OMS –, observadas as seguintes diretrizes:

I – promoção de diálogo, cooperação e interação entre União,
Estado e municípios;

II – intersetorialidade, transversalidade e integração das políticas
públicas;

III – articulação entre as ações do poder público e da sociedade
civil;

IV – ampla divulgação das medidas planejadas e em execução,
bem como de seus resultados.

Art. 2º - Art. 2º – Para fins desta lei, considera-se:
I – isolamento a separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetados, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação
da COVID-19;

II – quarentena a restrição de atividades ou a separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam
doentes, ou de bagagens, contêineres, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação da COVID-19;

Art. 3º – Para o enfrentamento da pandemia de COVID-19,
poderão ser adotadas pela autoridade competente as seguintes medidas,
entre outras:

I – isolamento;
II – quarentena;
III – determinação de realização dos seguintes procedimentos,

com respaldo em ordem judicial quando for necessária determinação
compulsória:

a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
IV – estudo ou investigação epidemiológica;
V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa, em dinheiro;

VII – autorização excepcional e temporária para importação de
produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa –, desde que registrados por autoridade
sanitária estrangeira e previstos em ato do Ministério da Saúde;

VIII – garantia do direito da população ao acesso a
medicamentos solicitados por meio remoto;

IX – garantia do direito da população ao acesso aos serviços e
às ações de saúde na modalidade virtual, observada a regulamentação
profissional das categorias de saúde envolvidas;

X – incentivo à contratação de médicos e profissionais de saúde,
independentemente da nacionalidade, para atuação na prestação de
ações e serviços de saúde;

XI – garantia de acesso a itens de higiene para públicos
considerados de risco para complicações de saúde decorrentes da
COVID-19;

XII – descentralização do atendimento emergencial de saúde,
especialmente por meio da construção regionalizada de hospitais de
campanha;

XIII – incentivo da testagem massiva da população para a
COVID-19, em todas as regiões sanitárias, com vistas a identificar as
pessoas contaminadas, garantir o isolamento social de pessoas
assintomáticas e minimizar a propagação do coronavírus, de acordo
com o perfil epidemiológico de cada região sanitária.

§ 1º – As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
tomadas com base em evidências científicas e análises sobre informações
estratégicas em saúde e se limitarão, no tempo e no espaço, ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º – Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas
previstas neste artigo:

I – o direito de serem informadas permanentemente sobre seu
estado de saúde, na forma de regulamento;

II – o direito à assistência à família, na forma de regulamento;
III – o direito de receberem tratamento gratuito na rede pública

de saúde;
§ 3º – As pessoas que não cumprirem as medidas previstas

neste artigo ficarão sujeitas à responsabilização, se houver previsão
em lei.

§ 4º – Quando não houver leitos disponíveis nos hospitais
públicos ou particulares credenciados no Sistema Único de Saúde –
SUS –, o gestor de saúde, na forma de regulamento, poderá requisitar a
internação, nos hospitais da rede privada, de pessoas infectadas pelo
coronavírus.

§ 5º – O Estado poderá realizar parcerias com estabelecimentos
públicos e privados com o objetivo de realizar os procedimentos
compulsórios de que trata o inciso III do caput deste artigo sem cobrança
de taxas adicionais, na forma de regulamento.

Art. 4º – Com o objetivo de ampliar o alcance do combate aos
efeitos da pandemia da COVID-19, poderão ser adotadas as seguintes
medidas:

I – designação de um órgão central de contingência da pandemia
de COVID-19, composto por membros que possuam qualificação
técnica adequada, com atribuições de envolvimento e coordenação dos
profissionais da área de saúde, bem como atribuições de
acompanhamento e monitoramento das atividades econômicas e de
vulnerabilidade social, para o desenvolvimento de ações eficientes
contra a propagação do coronavírus no Estado do Maranhão e para a
redução de seus impactos na economia e na capacidade de subsistência
dos indivíduos e das empresas;

II – incentivo à implementação de campanha educativa
informando a população sobre contágio, prevenção, sintomas e
tratamento de doença epidêmica;

III – combate, especialmente por meio de campanhas
publicitárias, da divulgação ou do compartilhamento, por qualquer
meio, de notícia ou informação sabidamente falsa ou prejudicialmente
incompleta que altere, corrompa ou distorça a verdade acerca de
epidemias, endemias e pandemias, especialmente da pandemia de
COVID-19, em prejuízo do interesse público de zelar pela saúde da
população;

IV – estímulo à proteção dos agentes públicos estaduais
afetados pela pandemia de Covid-19, por meio de autorização, quando
necessária e possível, de abono de faltas, adoção de trabalho remoto e
prorrogação de licença para tratamento de saúde, bem como por meio
de esforços para evitar o corte de benefícios e auxílios e para manter os
vínculos com o Estado dos servidores ocupantes de função pública e
de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, dos empregados
públicos e dos contratados pelo poder público;

V – garantia de apoio psicológico aos profissionais de saúde
do Estado do Maranhão envolvidos nos atendimentos relacionados à
pandemia de COVID-19;
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VI – garantia de acesso dos profissionais de saúde do Estado

do Maranhão atuantes no combate à pandemia de COVID-19 a
hospedagem próxima ao local de trabalho caso haja necessidade e
interesse público, nos termos de regulamento;

VII – suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
estaduais, independentemente de homologação, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19;

VIII – incentivo à colaboração entre o Poder Público, empresas
privadas, pessoas físicas e entidades da sociedade civil para a aquisição
permanente ou para a utilização temporária, a título não oneroso, de
bens móveis e imóveis destinados ao combate dos efeitos da pandemia
de COVID-19 e às ações de saúde.

Parágrafo único – Serão adotadas todas as medidas possíveis
para fornecer aos profissionais da saúde pública e aos integrantes da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do
sistema prisional e do sistema socioeducativo do Estado do Maranhão
os equipamentos de proteção individual necessários ao exercício de
suas funções, a exemplo de álcool em gel, máscaras, óculos de proteção
e luvas, nos termos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial da Saúde - OMS.

Art. 5º – Os órgãos e as entidades da administração pública
estadual compartilharão entre si e com as administrações municipais e
federal os dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou
com suspeita de infecção pelo coronavírus causador da COVID-19,
com a finalidade exclusiva de evitar sua propagação.

§ 1º – A obrigação a que se refere o caput estende-se às pessoas
jurídicas de direito privado, que devem fornecer de imediato os dados
para as autoridades públicas competentes.

§ 2º – O órgão estadual competente manterá públicos e
atualizados os dados sobre os óbitos confirmados e sobre os casos,
confirmados, suspeitos e em investigação, de contaminação pelo
coronavírus, resguardado o direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 6º – Todos os cidadãos deverão colaborar com as
autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

I – possíveis contatos com pessoas contaminadas pela COVID-
19;

II – circulação em áreas consideradas como regiões de
contaminação da COVID-19.

Art. 7º – Poderá ser dispensável a licitação para aquisição de
bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19,
nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária
e durará enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente
da pandemia de COVID-19.

§ 2º – As contratações ou aquisições realizadas com base nesta
lei serão imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na
internet.

Art. 8º – O serviço de transporte coletivo intermunicipal e
metropolitano de passageiros será prestado segundo padrões  anitários
capazes de mitigar ou conter a propagação de vírus e bactérias, com a
observância, durante a vigência do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia de COVID-19, das seguintes diretrizes:

I – intensificação dos procedimentos de higienização dos
veículos e das edificações, nos termos de protocolos do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, principalmente nos
locais de maior fluxo de passageiros e nas superfícies que entram em
contato com as mãos dos usuários;

II – redução da lotação máxima dos veículos, de acordo com os
critérios estabelecidos pela autoridade sanitária competente, na forma
de regulamento.

Parágrafo único – O Poder Público poderá, durante a vigência
do estado de calamidade pública de que trata esta lei, adotar medidas
para viabilizar a manutenção das condições dos contratos
administrativos de serviço de transporte coletivo intermunicipal e

metropolitano, bem como de outros contratos de prestação de serviços
contínuos de mão de obra não eventual.

Art. 9º – O Estado poderá estabelecer parcerias com os
estabelecimentos públicos e privados, com o objetivo de adotar medidas
que visem à proteção da saúde do consumidor, promovendo a
disponibilização das orientações e dos recursos necessários à
higienização pessoal para prevenir a transmissão de doenças, na forma
de regulamento.

§ 1º – Nas parcerias a que se refere o caput, o Estado incentivará
os estabelecimentos mencionados a adotarem outras medidas de
prevenção que se fizerem necessárias, incluindo medidas de organização
de seus atendimentos destinadas a evitar aglomerações.

§ 2º – Na adoção das medidas de organização de atendimento a
que se refere o § 1º, o responsável pelo estabelecimento observará as
normas vigentes relativas ao direito a atendimento prioritário.

Art. 10 – Para fins de proteção do consumidor, o Estado poderá
adotar as seguintes medidas:

I – limitação do volume de aquisição de produtos higiênicos,
alimentícios e fármacos durante a pandemia de COVID-19;

II – proteção aos consumidores de serviços de telecomunicações
no sentido de punir as interrupções injustificadas do acesso a esses
serviços;

III – fomento de instrumentos que assegurem ao consumidor,
no caso de cancelamento em função da pandemia de COVID-19, o
ressarcimento dos valores pagos em pacotes turísticos, passagens aéreas
e terrestres e hotéis;

IV – combate à elevação injustificada de preços de insumos,
produtos ou serviços, em especial os utilizados no combate ou na
prevenção da pandemia de COVID-19, ressalvada a oscilação natural
de preço para adequação de oferta e demanda a fim de se evitar a
escassez;

V – combate à cobrança não prevista no instrumento contratual,
pelas instituições de ensino, do envio eletrônico de atividades
pedagógicas regulares.

Art. 11 – Para fins de redução das perdas econômico-financeiras
sofridas pelos estabelecimentos agropecuários, agroindustriais de
pequeno porte ou artesanais, industriais e comerciais e prestadores de
serviço que tiverem suspensas ou reduzidas suas atividades por ato do
poder público que objetive o enfrentamento da pandemia de COVID-
19 ou por efeito de ato dessa natureza, o Estado poderá adotar as
seguintes medidas:

I – adoção de providências visando à não interrupção do
fornecimento dos serviços públicos sob responsabilidade do Estado,
ainda que haja inadimplência ou atraso no pagamento das tarifas ou
taxas relativas a esses serviços;

II – avaliação da possibilidade de suspensão temporária de
novos reajustes das tarifas dos serviços públicos sob a responsabilidade
do Estado;

III – promoção da obtenção de crédito e de suporte logístico e
operacional, especialmente pelas microempresas e empresas de pequeno
porte localizadas no Estado e pelos microempreendedores individuais;

IV – avaliação da possibilidade de prorrogação do pagamento
de tributos, multas e demais encargos de mesma natureza, na via
administrativa ou judicial, durante o período de vigência do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, respeitadas
as medidas sujeitas à reserva legal;

V – avaliação da possibilidade de suspensão temporária dos
procedimentos de cobrança de dívidas tributárias e não tributárias,
bem como de parcelamento do pagamento de débito consolidado, no
período em que perdurar o estado de calamidade pública;

VI – avaliação da possibilidade de redução ou eliminação da
carga tributária incidente sobre produtos para a prevenção e o
tratamento da COVID-19;

VII – gestão junto ao governo federal para a redução da carga
tributária de pequenas e microempresas optantes do regime do Simples
Nacional;
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VIII – avaliação da possibilidade de suspensão temporária de

cobranças relativas à utilização da infraestrutura de postes e demais
equipamentos do Estado para os provedores de internet sediados no
Estado.

Art. 12 – O Estado, em articulação com a União e os municípios,
poderá adotar medidas de proteção social de grupos vulneráveis da
população, destinadas a reduzir os efeitos socioeconômicos decorrentes
das ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19, de acordo
com as seguintes diretrizes:

I – concessão de renda mínima emergencial e temporária, com
vistas a garantir as condições de sobrevivência, segurança alimentar e
higiene necessárias à prevenção da COVID-19, conforme critérios
definidos em regulamento, para os seguintes grupos, entre outros:

a) famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚnico;

b) empreendedores solidários cadastrados nos programas
estaduais de apoio à economia popular e solidária;

c) catadores de materiais recicláveis;
d) agricultores familiares e pescadores artesanais que possuam

Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP – ativa ou vencida durante
a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de
COVID-19 ou que comprovem, por outra via, o exercício da agricultura
familiar ou da pesca artesanal;

e) trabalhadores informais inscritos no CadÚnico;
f) comunidades indígenas;
g) comunidades quilombolas;
h) famílias em situação de vulnerabilidade no campo;
II – assistência alimentar às famílias de estudantes matriculados

na educação básica da rede estadual de ensino ou em instituição
educacional conveniada com o Estado;

III – proteção à população em situação de rua, de modo a
garantir, nos termos de regulamento:

a) segurança alimentar, com a oferta de refeições diárias;
b) condições adequadas para o abrigo e o acolhimento

temporário;
c) acesso à água potável para consumo próprio e para higiene

pessoal, observada, quando couber, a competência de entidade
municipal autônoma;

d) informações sobre os riscos de contaminação e sobre as
medidas de proteção adequadas.

§ 1º – O disposto no inciso I do art. 11 estende-se aos grupos
vulneráveis da população a que se refere o caput.

§ 2º – As medidas de proteção destinadas à população em
situação de rua, a que se refere o inciso III do caput, não incluirão o
recolhimento e a internação compulsórios.

Art. 13 – O Estado poderá adotar medidas voltadas para a
continuidade, em seu território, da produção agropecuária e da pesca
artesanal, bem como para a continuidade do abastecimento dos centros
consumidores, conforme critérios definidos em regulamento, observadas
as seguintes diretrizes:

I – estímulo à produção e à comercialização de alimentos, com
atenção especial a agricultores familiares e pequenos produtores rurais,
por meio da aquisição direta de produtos agroalimentares com
procedimentos simplificados;

II – dinamização do abastecimento dos centros consumidores
por meio de:

a) apoio ao desenvolvimento de sistemas de aquisição direta
com entrega em domicílio;

b) doação de alimentos para famílias de baixa renda;
c) manutenção, quando possível, de aquisições diretas de

produtos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, para assistência alimentar às famílias dos
estudantes.

Art. 14 – O Estado prestará o auxílio necessário para resguardar
o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades

essenciais, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 13.979,
de 2020.

Art. 15 – O Estado contribuirá para a identificação dos
beneficiários de auxílios emergenciais instituídos pela União.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, relativamente aos arts. 1º a 15, enquanto perdurar
o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19,
estabelecido pelo Decreto nº 35.677 de 2020 do Estado do Maranhão.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

A proposição ora em análise visa conferir suporte normativo
às medidas que hão de ser tomadas pelo Estado do Maranhão em
atenção ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia de COVID-19, popularmente conhecida por coronavírus.

Pode-se dizer que a COVID-19 é a mais grave ameaça à saúde
pública provocada por um vírus respiratório desde a pandemia de
influenza H1N1. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até a última
semana de março de 2020, a COVID-19 teve mais de 414.179 casos
confirmados (40.712 novos em relação ao dia anterior) e causou 18.440
mortes (2.202 novas em relação ao dia anterior) em 169 países de
todas as regiões do mundo. Segundo o boletim epidemiológico da
Secretaria de Estado de Saúde, até 05de abril de 2020, no Maranhão,
havia 1.040 casos suspeitos para COVID-19, 133 casos confirmados
e dois óbitos, mas há indícios de subnotificação da doença, considerando
que nem todas as pessoas infectadas apresentam sintomas e, por isso,
não procuram atendimento médico, mas transmitem o vírus para outros.
Esse contexto impõe a necessidade de adotar medidas para conter a
proliferação da doença e baixar as curvas de propagação, com vistas a
permitir que o sistema de saúde responda com qualidade aos novos
infectados.

Além das medidas de combate a disseminação da doença, se
faz necessário adotar um conjunto de medidas emergenciais em outras
frentes. No campo administrativo, em sentido restrito, preservar a
continuidade da prestação de serviços públicos; na esfera econômica,
adotar providências com vistas a mitigar os prejuízos econômicos e
financeiros suportados pelos setores produtivos e por toda a sociedade.
Embora ainda seja cedo para avaliar os impactos da pandemia, a crise
econômica atual é, no mínimo, a mais intensa desde a última recessão
enfrentada pelo mundo, entre 2007 e 2008.

O aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão econômica pode
auxiliar na atenuação dos impactos da atual crise, mas não se pode
descartar, atualmente, que a crise advinda da pandemia venha mesmo
superar crises econômicas pretéritas. Nesse contexto, além das ações
de política fiscal e monetária, que são de competência federal, o Estado
tem competência para atuar de forma subsidiária, por exemplo, por
meio de política tributária e de apoio a empresas, que, embora viáveis,
encontrem dificuldades transitórias devido à pandemia. São também
agentes econômicos relevantes, e singularmente expostos aos efeitos
da crise econômica os empreendedores individuais e os trabalhadores
informais, os quais dispõem de menos políticas públicas de proteção,
devendo ser objeto de atenção especial.

A proposta em epígrafe atenta para todas essas frentes. Propicia
mecanismos jurídicos que darão guarida aos órgãos de saúde estaduais
a fim de que possam tomar decisões ágeis para conter a proliferação da
doença e baixar as curvas de propagação do COVID-19, de modo que
o sistema de saúde possa responder a suas demandas com qualidade.

Com o fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços
públicos, a proposição estabelece comandos que permitem manter a
oferta desses serviços à coletividade ainda que diante de situações de
inadimplemento, além de tratar de aspectos relativos aos agentes
públicos, tais como jornada de trabalho, adoção de trabalho remoto e
disciplina de procedimentos de pagamento. As medidas administrativas
também incluem propostas para a criação de estruturas públicas
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específicas para gerir e adotar as medidas de contingência necessárias.
Frise-se que não há imperativos para nenhuma dessas ações, não se
constituindo em obrigações ao Poder Executivo e às suas estruturas
respectivas, como a Secretaria de Saúde. Por isso, inclusive, que optou-
se em editar DIRETRIZES, que se constituem em planos a serem
executados ou não pelos entes ou órgãos competentes. Cumpre observar
que as medidas dispostas neste projeto de lei estão em consonância
com o Plano de Contingência do Coronavirus, elaborado pela Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão.

Sabe-se que a competência legislativa dos parlamentares
estaduais é reduzida, mas isso não pode significar inércia da Assembleia
Legislativa ante uma crise global e que pode causar perdas irreparáveis
a vidas maranhenses.

As medidas previstas no projeto são extremamente importantes
e necessárias para auxiliar, em vários aspectos, o Estado do Maranhão
e sua população a enfrentar com mais segurança e eficiência a pandemia
da COVID-19. Por isso, sustentamos o inegável alcance social deste
projeto de lei.

No que se refere aos aspectos jurídico-constitucionais, não há
que se falar em óbices à sua tramitação. Afinal, o projeto apresentado
envolve matéria de direito administrativo, tributário, financeiro,
econômico, proteção e defesa da saúde, produção e consumo, temáticas
sobre as quais o Estado está autorizado a legislar por força do princípio
da autonomia dos entes federativos, inserto no art. 18 da Constituição
da República, combinado notadamente com os incisos I, V, VIII, IX,
XI e XII do art. 24 da mesma Constituição:

Constituição Federal de 1988
Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;
(...)
V – produção e consumo;
(...)
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(...)
XI – procedimentos em matéria processual;
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde.

Quanto ao aspecto da iniciativa, não se verifica nenhum vício,
já que as matérias em questão não se encontram inseridas no rol taxativo
previsto no art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão, razão
pela qual não há óbice para a deflagração do processo legislativo por
iniciativa parlamentar.

Ante o exposto, conto com a colaboração dos nobríssimos
pares para aprovação de relevante proposição.

PROJETO DE LEI Nº 100 /2020

Dispõe sobre a suspenção do desconto salarial de
empregados públicos e aposentados pelo Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria  dá outras
providencias.

Art. 1º Esta Lei estabelece a suspensão do desconto salarial
das parcelas de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, consignados em
folha de pagamento de servidores e empregados públicos e de
aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, durante
o estado de emergências pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

Art. 2º  Pelo período de três meses ou enquanto perdurar o
estado de emergência pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, o órgão pagador da administração pública direta e
indireta do Estado e Municípios, não realizaraì o desconto salarial do
valor correspondente às parcelas de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil consignados
em folha de pagamento de servidores e empregados públicos ativos e
inativos.

Art. 3º Findo o estado de emergência pública de que trata a Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, as instituições financeiras
conveniadas deverão oferecer condições facilitadas para o pagamento
das parcelas vencidas durante o período de suspensão a que se refere o
caput, assegurado o parcelamento do valor em atraso em no mínimo
doze meses.

§1º Para fins de parcelamento do valor total das parcelas em
atraso, o limite de comprometimento da renda do servidor ou
empregado público poderáì ser ampliado em ateì seis por cento, na
forma do regulamento.

§2º Não incidiraì juros de mora, multa ou correção monetária
sobre o valor das parcelas não pagas, cujo vencimento tenha ocorrido
a partir de 20 de março de 2020 ateì o encerramento do estado de
emergência pública.

Art. 4º As instituições financeiras conveniadas deverão se abster
de inscrever em cadastros negativos o nome dos servidores e empregados
públicos beneficiados com a suspensão prevista nesta Lei, pelo prazo
de ateì um ano após o término da emergência pública de que trata a Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 5º Fica assegurada ao servidor ou empregado público a
opção pela manutenção do desconto salarial autorizado perante o
respectivo órgão pagador.

Parágrafo único. O servidor ou empregado deveraì ratificar
perante o órgão pagador a autorização para manutenção do desconto
em sua folha de pagamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa dom Estado do Maranhão, em 04 de

abril de 2020. - Dra. Helena  Duailibe - Deputada Estadual

REQUERIMENTO N° 133 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei, proposto por mim na
manhã do dia 07 de abril de 2020, ainda sem numeração, que dispõe
sobre as diretrizes para ações de enfrentamento da pandemia de COVID-
19 no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 015 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO a Resolução
no 1 1 de março de 2020 do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União em
27.03.2020. O teor da referida Resolução busca estabelecer, ao arrepio
de leis nacionais e internacionais, as diretrizes para a expulsão das
comunidades quilombolas de Alcântara de seus territórios.

O município de Alcântara, Estado Maranhão constitui-se em
dos maiores territórios tradicionais do país, com mais de 200
comunidades distribuídas em três grandes territórios: Território
Quilombola de Alcântara (área de conflito direto com CLA), o Território
de Santa Tereza e o Território da Ilha do Cajual que mantêm entre si
relações de interdependência cultural, social e económica e, a despeito
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disso, lutam há pelo menos duas décadas na justiça pela titulação do
seu território, tendo obtido decisões judiciais em seu favor,
determinando à União Federal a regularização e titulação do território
em favor das comunidades.

É inaceitável tal medida descrita em resolução que viola os
Direitos Humanos das comunidades quilombolas existentes na região,
em especial no tocante à inobservância de dispositivos constitucionais,
da Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e da legislação ambiental pátria.

É absurdo, cruel e desumano o que está sendo feito com as
comunidades quilombolas de Alcântara e nosso papel, como
parlamentar, é defender Alcântara e suas comunidades quilombolas na
atual conjuntura. É um dever moral de quem nutre verdadeiro
compromisso com os valores democráticos e as garantias
constitucionais.

Não vamos permitir que tais ações coloquem em risco as vidas
das famílias quilombolas em Alcântara, por isso repudiamos tal
resolução e unidos lutaremos em defesa da vida, em defesa da soberania
nacional e, sobretudo, em defesa das comunidades quilombolas de
Alcântara/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HACKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de abril de
2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 532 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, seja
encaminhado oficio d BANCADA DO MARANHÃO NO CONGRESSO
NACIONAL, COMPOSTA DE 18 (DEZOITO) DEPUTADOS
FEDERAIS E 03 (TRÊS) SENADORES, solicitando providências no
sentido de APRESENTAREM PROPOSTA CONJUNTA AO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA OUE SEJA ANTECIPADA A
TABELA DE O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, ESPECIALMENTE ÀS PESSOAS
OUE SE ENCONTRAM NO GRUPO DE RISCO, considerando que
medidas, de caráter público e privado, adotadas por determinação de
Sua Excelência, o Presidente da República, que tratam do enfrentamento
da emergência de saúde pública, provocado pela pandemia do COVID
- 19, levou ao “fechamento” da atividade de comércio, indústria, serviços
e à paralização da atividade informal em todo o País.

A nossa iniciativa tem o condão de aliviar a situação econômica
em que se encontram atualmente as famílias brasileiras, por outro lado,
dinheiro em circulação é um agente semeador de riquezas na economia.

Assembléia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 02 de
abril de 2020. – DETINHA – DEP. ESTADUAL – 2ª VICE-
PRESIDENTE.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 566 / 2020

Senhor Presidente, -

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor FLÁVIO DINO, Governador
do Estado do Maranhão, no sentido de que adote providências para
que não sejam suspensos o atendimento aos clientes dos planos de
saúde com contratos inadimplentes durante a pandemia do coronavírus
(Covid-19), no estado do Maranhão.

Em razão da excepcionalidade das medidas adotadas no campo
econômico e suspensão temporária de atividades econômicas, muitos

clientes de planos de saúde podem ficar inadimplentes com seus
contratos. Neste caso, podem recorrer ao sistema público de saúde e
com real possibilidade de sobrecarga do sistema, tanto de competência
do Estado quanto dos municípios.

Note-se que durante este período, notadamente marcado por
paralisação de atividades econômicas, muitas empresas privadas pagam
o benefício aos funcionários, com a observação de que atualmente
cerca de 80% dos 47 milhões de clientes de planos fazem parte de
contratos coletivos, segundo dados da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Muito acertadamente as empresas privadas
poderão passar por sérias dificuldades de adimplirem os seus contratos,
podendo deixar essa população desassistida.

Em caso de manutenção das regras em vigor, os beneficiários
de planos individuais podem ter contratos rescindidos se houver
inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não. De outro lado,
para os clientes de planos coletivos o prazo para suspensão do plano
está no contrato. Sem dúvida, a continuar tal regramento neste momento
excepcional, muito provavelmente haverá sobrecarga do sistema público
de saúde.

Cabe ao Estado a adoção de todas as providências
administrativas para diminuir o impacto de medidas que agravam a
situação de todos, e aí se incluem os clientes de planos de saúde.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do
Estado do Maranhão acolha a proposta, encontrando o melhor
mecanismo de sua implantação, solicitando desde já primeiramente o
amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 27 de
Março de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio - Deputado
Estadual – PT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 567 / 2020

Senhor Presidente, -

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor FLÁVIO DINO, Governador
do Estado do Maranhão, no sentido de criar o Programa Merenda em
Casa, no âmbito do Estado do Maranhão, para ofertar a alimentação
escolar para os (as) estudantes matriculados na rede pública estadual,
no valor mensal de R$ 70,00 (setenta) reais, durante a pandemia do
coronavírus (Covid-19).

Em razão da excepcionalidade das medidas adotadas no campo
econômico e suspensão temporária de atividades econômicas, esta
medida tem caráter estritamente emergencial, em virtude da suspensão
das aulas nas escolas públicas da rede estadual, como forma de conter
a propagação do novo coronavírus, desde o dia 17 do corrente.

Tal medida deve durar enquanto as aulas estiverem suspensas,
por se tratar de uma medida protetiva, de atenção às famílias e às
crianças mais vulneráveis do nosso Estado.  O valor é suficiente para
comprar cesta de alimentos, para estudantes cujas famílias recebem o
Bolsa Família, bem como aqueles que vivem em condição de extrema
pobreza, de acordo com o Cadastro Único do Governo Federal.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), um em cada quatro brasileiros vivia em situação de pobreza
em 2017, o equivalente a 54,8 milhões de pessoas. O relatório Cenário
da Infância e Adolescência no Brasil (2019), da Fundação Abrinq,
aponta que 47,8% das crianças brasileiras vivem na pobreza, como é o
caso de nosso Estado. E Muitas dessas crianças em situação de pobreza
dependem das escolas que frequentam para se alimentarem. Com a
suspensão das aulas muitas passarão fome. Destaque-se que o programa
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visa garantir que os alunos mais vulneráveis, que se alimentam
diariamente das refeições servidas nas escolas, não fiquem desassistidos.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do
Estado do Maranhão acolha a proposta, encontrando o melhor
mecanismo de sua implantação, solicitando desde já primeiramente o
amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 27 de
Março de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Lula - Deputado
Estadual – PT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 573/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos diretores e superintendentes no Maranhão
da concessionária de serviços de comunicação “OI”, solicitando a
instalação de uma antena da operadora no município de Bom Jesus das
Selvas – MA, próxima da comunidade de Água Amarela localizada no
interior da municipalidade. Atualmente, para que os moradores desta
comunidade possam se comunicar, precisam se deslocar por mais de
cinquenta quilômetros até o perímetro mais próximo onde haja sinal de
alguma operadora.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pelos
moradores da comunidade ao nosso gabinete, que buscam sair da
exclusão digital a qual se encontram.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 574/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
Estadual da Administração Penitenciária, o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando em caráter de urgência:

a) Que seja inserida entre as atividades laborais das pessoas
em privação de liberdade nas unidades prisionais maranhenses a
confecção de máscaras de pano, caso haja viabilidade, para que auxiliem
nas medidas preventivas a COVID-19 no Maranhão, auxiliando, assim,
na proteção da saúde da sociedade que serão reinseridos quando
cumprirem suas penas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária de Segunda
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia três de março
de dois mil e vinte.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert
Cutrim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, César
Pires, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Paulo Neto, Roberto Costa
e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nº 051/2020, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que veda o uso de recursos públicos em publicidade e/ou
propaganda governamental e institucional, fora das hipóteses
constitucionais; Projeto de Lei nº 052/2020, de mesma autoria, que
dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil do Maranhão
(CIEMA); Requerimento n° 088/2020, ainda do Deputado Wellington
do Curso enviando mensagem de pesar aos familiares do Sargento
Washington Ferreira Nogueira, externando o sentimento de pesar pelo
seu falecimento, ocorrido no dia 27 de fevereiro do corrente ano;
Requerimento n° 089/2020, também do Deputado Wellington do Curso,
no mesmo sentido, aos familiares do Senhor Gilson Cardoso Nunes,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 25 de fevereiro do corrente ano; Requerimento nº 090/
2020, do Deputado Zé Inácio Lula, que solicita a realização de audiência
pública, a ser promovida pela Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relação de Trabalho, onde será discutida a defesa
do serviço público; Requerimento nº 091/2020, de mesma autoria,
solicitando a realização de uma audiência pública, pela Comissão de
Assuntos Econômicos, no dia 25 de Março do corrente, às 14 horas,
sobre as comemorações do Dia Internacional do Direito à Verdade;
Requerimento nº 092/2020, do Deputado Wendell Lages, encaminhando
mensagem de pesar aos familiares do ex-vereador de Itapecuru José de
Arimatéia Costa Junior, falecido no último dia 22 de fevereiro do
corrente ano; Requerimento n° 093/2020, da Deputada Andreia Martins
Rezende, para que seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei nº 031/2020, capeado pela mensagem n° 006/2020, de
autoria do Poder Executivo; Indicação nº 328/2020, do Deputado
Wendell Lages, ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão, Coronel Célio Roberto, solicitando a destinação de uma
bote Inflável com motor de polpa para a praia da Raposa, localizada
no Município de Raposa; Indicação nº 329/2020, do Deputado Doutor
Yglésio, ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e a Presidente do Procon/MA e do Viva Cidadão., Senhora
Adaltina Venâncio de Queiroga, solicitando a otimização dos serviços
prestados pelo Viva Cidadão na Cidade de Turilândia; Indicações nºs:
331 a 341 e 344/2020, todos de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
aos Prefeitos e Presidentes das Câmaras de Vereadores dos Municípios
de Alto Alegre do Maranhão, Pedreiras, Carolina, Centro Novo do
Maranhão, Bela Vista do Maranhão, Coroatá, Humberto de Campos,
Aldeias Altas,  Morros, Buriti Bravo, Belágua e Urbano Santos
solicitando o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação da
municipalidade com o Selo UNICEF; Indicação nº 342/2020, ainda do
Deputado Doutor Yglésio, ao Superintendente do Banco do Brasil no
Estado do Maranhão, o Senhor Álvaro Fertig, solicitando a instalação
de uma agência bancária ou terminal de autoatendimento para o
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município de Bom Jesus das Selvas e Indicação nº 343/2020, do referido
Deputado, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando uma ambulância para o Município de Bom Jesus das
Selvas, para auxiliar na prestação dos serviços de saúde na cidade, que
tem uma alta demanda (a cidade tem aproximadamente 35 mil habitantes)
e não conta com o quantitativo adequado de ambulâncias à disposição.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pela primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima mencionadas. Não havendo oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei
nº 094/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no
Calendário Oficial de eventos do Maranhão a Semana Estadual de Luta
e Conscientização sobre a Depressão. Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi este Projeto provado.
Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 071/2020, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, para que sejam realizadas
sessões solenes, no mês de maio do corrente ano, conforme descritivo
e Requerimento nº 087/2020, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar nº
002/20, capeado pela mensagem nº 007/20, de autoria do Poder
Executivo. Os Requerimentos nºs: 076/2020, de autoria do Deputado
Vinícius Louro; 069 e 078/2020, de autoria do Deputado Adriano; 086/
2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 079 e 080/
2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus foram transferidos
para a próxima Sessão em virtude da ausência dos referidos autores.
Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 433/2019, do Deputado Wendell
Lages e os  Requerimentos nºs 088 e 089/2020, do Deputado Wellington
do Curso e 092/2020, do Deputado Wendell Lages. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo PSDB,
discorrendo em defesa dos times de futebol do Estado do Maranhão,
relatando que esteve no Estádio Castelão e se surpreendeu com um
público muito reduzido. No Expediente Final, o Deputado Doutor
Yglésio teceu críticas ao curso de Medicina do Uniceuma, afirmando
que a instituição perdeu completamente o rumo e que a universidade
está sendo processada, por meio de uma ação coletiva e que os
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estudantes tiveram uma liminar deferida, determinado a redução do
valor da mensalidade, por conta do aumento abusivo. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de março de
2020. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputado Glalbert Cutrim - Segundo
Secretário em exercício.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2020-ALEMA

Nos termos do artigo 26, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21
de junho de 1993, o artigo 36 da Resolução Administrativa nº 955, de
27 de dezembro de 2018 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, e ainda o art. 1° da Resolução Administrativa
n° 160, de 30 de março de 2020 da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral,
anexo aos autos, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no
artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da
empresa ARMAZÉM MATEUS S.A (CNPJ n° 23.439.441/0013-23),
regularmente identificada no Processo Administrativo nº. 1016/2020-
ALEMA, objetivando a aquisição de 100.000 (cem mil) cestas básicas
para a doação à população maranhense de baixa renda, com o fim de
diminuir a crise econômica e sanitária, proveniente do novo Vírus/
COVID – 19, e das enchentes ocorridas em vários municípios do
Estado do Maranhão, no valor de R$ 3.350.000,00 (três milhões,
trezentos e cinquenta mil reais), nas condições definidas no Termo de
Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe.

Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo
de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe
o art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 08 DE ABRIL DE 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente ALEMA
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