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MENSAGEM Nº   021 /2020

São Luís, 13 de  março de 2020.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social
- FES, crédito especial no valor de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois milhões,
quarenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais), para o fim que especifica.

Nos termos da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, o Fundo
Nacional de Segurança Pública (FNSP) tem por objetivo garantir recursos
para apoiar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de
prevenção à violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social.

Com esteio no Federalismo Cooperativo, o referido diploma
normativo (art. 7º, inciso I, e art. 8º) dispõe que os recursos do FNSP
poderão ser destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
desde que, no caso de transferências obrigatórias, fossem instituídos o
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e o Fundo Estadual
de Segurança Pública.

Nessa perspectiva, por meio da Lei Estadual nº 11.139, de 22 de
outubro de 2019, foi instituído o Fundo Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social - FESPDS, instrumento destinado à promoção da
modernização e do desenvolvimento dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Segurança Pública, por meio de programas e projetos na área
de segurança pública e defesa social.

Dentre as receitas do referido fundo, constam recursos transferidos,
pela União, na modalidade fundo a fundo. Considerando o recebimento,
pelo Estado, de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, a proposta
legislativa em apreço autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial,
no valor de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil e
duzentos e dezessete reais), para o recém-criado Fundo Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social - FES.

Assim, em consonância com o art. 3º da Lei Estadual nº 11.139, de
22 de outubro de 2019, a criação de dotação orçamentária permitirá o
aparelhamento e estruturação tecnológica das unidades do Sistema de
Segurança Pública, o enfrentamento à criminalidade violenta, por meio de

ações multidisciplinares, intersetoriais e de integração de atores nas diversas
esferas, e a valorização dos profissionais de segurança pública, por
intermédio de atividades nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e
segurança do trabalho.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da proposta em apreço, verificada, em especial, no
fortalecimento das ações de segurança pública, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 109 /2020

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Fundo Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social - FES, crédito
especial no valor de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois
milhões, quarenta e cinco mil e duzentos e dezessete
reais), para o fim que especifica.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Fundo
Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FES, crédito especial no
valor de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois milhões quarenta e cinco mil e
duzentos e dezessete reais), destinado à criação de dotações orçamentárias,
na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Os recursos para atender ao crédito autorizado por esta
Lei decorrem de transferência na modalidade fundo a fundo efetuada pelo
Fundo Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 22.045.217,00 (vinte
e dois milhões, quarenta e cinco mil e duzentos e dezessete reais).

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações
orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das
despesas, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.205, de 31 de dezembro de
2019.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 022 /2020

São Luís, 13 de  março  de 2020.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar que
prorroga, em caráter excepcional, os prazos para o envio da Avaliação do
Plano Plurianual 2016-2019, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2021, do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício
de 2021 e da Revisão do Plurianual 2020-2023, bem como o prazo para
publicação da Metodologia para o Monitoramento e a Avaliação do Plano
Plurianual 2020-2023..

Como é sabido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou,
no último 11 de março, o estado de pandemia de COVID-19. A declaração
se deu em virtude de o Coronavírus (SARS-CoV-2) ter se disseminado, de
forma brusca e significativa, em diversas nações.

Os efeitos desse cenário reverberam na saúde pública e na economia
maranhense, nesta última, em virtude da desaceleração das atividades
econômicas que decorre, em especial, da necessidade de redução das
interações sociais. Tal situação repercute na arrecadação estadual, bem
como exige do Poder Público a adoção de medidas para fortalecer as ações
sanitárias.

Diante da indefinição das receitas e despesas, fator primordial
para a projeção das metas e resultados fiscais, da mudança abrupta no
planejamento dos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, que
interfere e traz incertezas quanto às metas pactuadas no Plano Plurianual,
e em razão da necessidade modificações na própria forma de realização das
audiências públicas - relevantes peças de participação popular e insumos
fundamentais para a construção dos instrumentos de planejamento do
Estado – é que se apresenta a proposta legislativa em comento.

A prorrogação dos prazos para o envio da Avaliação do Plano
Plurianual 2016-2019, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2021, do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de
2021 e da Revisão do Plurianual 2020-2023, bem como do prazo para
publicação da Metodologia para o Monitoramento e a Avaliação do Plano
Plurianual 2020-2023 se faz essencial para reorganização do Poder
Executivo diante dos efeitos sanitários e financeiros decorrentes da
pandemia da COVID-19.

Ademais, faz-se oportuno destacar, em que observância a
protocolos técnicos emanados de autoridades sanitárias, parte dos órgãos
e entidades vinculadas ao Poder Executivo, tiveram suas atividades
suspensas, o que exige lapso temporal mais amplo na construção das
referidas peças orçamentárias, vez que demandam a construção coletiva
dos demais órgãos da Administração Estadual.

Nessas circunstâncias, faz-se necessário, em caráter excepcional,
a prorrogação dos prazos para o envio da Avaliação do Plano Plurianual
2016-2019, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2021, do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e da
Revisão do Plurianual 2020-2023, bem como do prazo para publicação da
Metodologia para o Monitoramento e a Avaliação do Plano Plurianual
2020-2023.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004 / 2020

Prorroga, em caráter excepcional, os prazos para o
envio da Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019,
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2021, do Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício de 2021 e da Revisão do Plurianual

2020-2023, bem como o prazo para publicação da
Metodologia para o Monitoramento e a Avaliação do
Plano Plurianual 2020-2023.

Art. 1º Em caráter excepcional, ficam prorrogados:
I - até o dia 30 de junho de 2020, o prazo para a remessa da

Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, a fim de que seja apreciado pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão até o dia 31 de agosto de
2020;

II - até o dia 31 de julho de 2020, o prazo para o envio do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, a fim de que
seja apreciado pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão até o
dia 31 de agosto de 2020;

III - até o dia 31 de outubro de 2020, o prazo para o envio do
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021, a fim de que seja
apreciado e votado pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
até o encerramento da sessão legislativa;

IV - até o dia 31 de outubro de 2020, o prazo para a remessa da
Revisão do Plurianual 2020-2023, a fim de que seja apreciado e votado
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão até o encerramento
da sessão legislativa.

Art. 2º Em caráter excepcional, fica prorrogado, por 90 (noventa)
dias, contados de 30 de maio de 2020, o prazo para a publicação da
Metodologia para o Monitoramento e a Avaliação do Plano Plurianual
2020-2023.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 110 /2020

ESTABELECE AS IGREJAS E OS TEMPLOS DE
QUALQUER CULTO COMO ATIVIDADE
ESSENCIAL EM PERÍODOS DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1° - Ficam estabelecidos as igrejas e templos de qualquer
culto ou crença como atividade essencial em períodos de calamidade publica
no Estado do Maranhão, sendo vedada qualquer determinação de
fechamento total dos referidos locais, conforme art. 5º, I e III da Constituição
do Estado do Maranhão.

Parágrafo único: Poderá ser realizada a limitação do número de
pessoas presentes nos templos religiosos, de acordo com a gravidade da
situação e desde que por decisão devidamente fundamentada pela autoridade
competente, devendo sempre ser mantida a possibilidade de atividades
presenciais, tanto administrativas como litúrgicas, ainda que com limitações,
em tais locais.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A liberdade religiosa é um direito fundamental presente em todos
os países guiados pelos ditames da democracia, prevista inclsuive como
direito da humanidade. Tal conceito foi amplamente consagrado por meio
de declarações e pactos internacionais, como o “Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos” (1966); “Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão” (1789); “Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem” (1948); “Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos e
das Liberdades Fundamentais (1950); “Proclamação de Teerã” (1968);
“Pacto de San José de Costa Rica” (1969); E finalmente, na “Declaração
Universal dos Direitos Humanos” (1948) em seu art. 18, in verbis:

“Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância,
em público ou em particular.”
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No Brasil, a Carta Magna assegura a liberdade religiosa como um
direito fundamental. Conforme se observa em seu artigo 5º, inciso VI, o
qual deixa expresso que:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
(...)
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias; (grifos nossos)

Assim, podemos afirmar que a liberdade religiosa, de acordo com
a Constituição Federal Brasileira compreende a um complexo de direitos
que estão intimamente ligados, quais sejam a liberdade de consciência; a
liberdade de crença (ou de descrença); a liberdade de culto enquanto
manifestação da crença; a liberdade de organização religiosa; e o respeito à
religião.

Vale, ainda, ressaltar que o Brasil adota o sistema colaborativo de
laicidade. Conforme ressalta o art. 19, inciso I:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público;

O dispositivo constitucional supracitado apresenta uma expressa
vedação à atuação estatal, de forma que este nunca pode emitir atos,
políticas e decisões, em qualquer de suas esferas e poderes, que venham
limitar ou embaraçar o funcionamento de cultos e igrejas. Nesse sentido, a
Constituição do Estado do Maranhão prevê em seu preâmbulo:

A Assembleia Constituinte do Estado do Maranhão usando
dos poderes que lhe foram conferidos pela Constituição Federal,
invocando a proteção de Deus, visando a defesa do regime
democrático e a garantia dos direitos do homem e da sociedade,
promulga a seguinte CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. (grifo nosso)

Em seguida, a mesma Carta Constitucional estadual dispõe em
seu art. 5º, I e III, as seguintes vedações:

Art. 5º - É vedado ao Estado e ao Município:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter, com eles
ou seus representantes, relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
II - recusar a fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre
si. (grifo nosso)

Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil e a
Constituição do Estado do Maranhão são uníssonas na garantia do
funcionamento de igrejas e templos, sem a possibilidade de interferência
do poder público. Logo, o presente Projeto de Lei visa regulamentar a
atividade religiosa em tempos de calamidade pública.

Frisa-se que as únicas hipóteses legais para a supressão dos
direitos fundamentais, como o direito à reunião e o direito à liberdade
religiosa é a declaração, por parte do presidente da república, de
estado de sítio ou de defesa. O estado de calamidade sequer possui
previsão constitucional e não se pode, a seu pretexto, criar
instrumentos estranhos à Constituição para tolher direitos
fundamentais.

Dessa forma, mesmo diante de uma calamidade pública, há outras
alternativas constitucionais e legais para o enfrentamento de uma crise e
que não ensejam a violação da laicidade brasileira, da liberdade de crença e
de culto e dos direitos de ir, vir e se reunir.

Insta salientar ainda que o artigo 19, I da CF, mencionado acima,
também estabelece que a relação do Estado, em todos os níveis da Federação,
e por meio de todas as suas instituições, deve ser de maneira a colaborar
com as igrejas em busca do interesse público, permitindo até mesmo
alianças nesse sentido. O objetivo principal do Estado brasileiro, bem
como o de qualquer confissão religiosa ou crença, é o bem comum das
pessoas, e é aqui, precisamente no dispositivo constitucional, que se opta
pela separação das ordens material e espiritual da existência humana, que
a Constituição reconhece o objetivo final em comum de ambas as instituições,
qual seja, o bem comum (interesse público). Neste particular, ambas podem
e devem colaborar reciprocamente.

Assim, não se pode ignorar o relevante papel social das igrejas,
bem como a sua função fundamental no auxilio ao poder público e as
autoridades na organização social em momentos de crises e de calamidades,
uma vez que além de oferecerem em diversos casos o auxílio material,
cooperam também através da assistência psicológica e espiritual, bem
como na orientação para o respeito às ações governamentais.

Nesse diapasão, as igrejas e templos tem servido como pontos de
apoio fundamentais para atender as necessidades da população, pois através
de tão somente doações voluntárias de seus membros, realizam destacadas
ações em prol das classes menos favorecidas, disseminando uma mensagem
de paz e realizando trabalhos de resgates de vidas, reinserção social e
assistencial. Temos vários exemplos disso, inclusive no caso atual do
Coronavírus.

Atualmente, o caso de infecção da população pela doença
denominada COVID-19 serve de exemplo da atuação dessas instituições
que tem auxiliado de forma inconteste não somente na assistência espiritual,
mas também social e até mental, posto que o confinamento a que as
pessoas por vezes são submetidas pode até mesmo causar depressão e
aumento de violência conjugal,

Ademais, as instituições religiosas necessitam de suas atividades
para sua própria manutenção, pois não recebem contrapartida estatal e
sobrevivem através da cooperação voluntaria dos seus membros, com os
quais além dos trabalhos sociais mantém milhares de famílias de pastores,
missionarios, padres, clérigos e líderes religiosos.

Importante ainda ressaltar que o Decreto nº. 10.292, de 25 de
março de 2020, do Poder Executivo Federal, que altera o Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020, e regulamenta a Lei nº. 13.979/2020, assegurou
o funcionamento das igrejas e templos religiosos como atividades
essenciais, para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus.

Assim sendo, este Projeto de Lei visa suprir uma lacuna existente
no ordenamento jurídico do Estado do Maranhão. Ressalta-se, ainda, que
não se pretende, aquí, questionar sobre situações extremas, como decreto
de Estado de Sítio ou de Defesa, nas quais pode o Estado obrigar que
pessoas permaneçam em localidades determinadas e que não participem
de reuniões, ainda que de natureza religiosa. Trata a propositura de hipóteses
de calamidade pública decretada, que sequer possui previsão constitucional
e que portanto os direitos fundamentais necessitam ser preservados.

Em tempo, este projeto de lei também não trata de uso dos templos
de forma desarrazoada e indiscriminada. Isto porque as igrejas, ao longo da
história, sempre tiveram destacada responsabilidade social e com medidas
dentro da proporcionalidade, razoabilidade, bom senso, orientação e de
cooperação poderão ser bem mais úteis à nação em suas atividades do que
com o fechamento inconstitucional de suas portas.

Assim, em virtude da relevância do tema para a sociedade e da
necessidade imperiosa  ante as calamidades públicas que acometem o
Estado, que tendem a ser cada vez mais frequentes em razão do aumento
da conexão mantida pelo Estado do Maranhão com os demais países do
mundo, coloco o presente projeto de lei à apreciação dos meus nobres
pares desta Casa de Leis, conclamando o apoio a esta iniciativa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de abril de
2020. - MICAL DAMASCENO - Deputada Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 111 / 2020

DISPÕE sobre a proibição e aplicação de medidas
com vistas ao estado de emergência em vigor, na
forma que especifica.

Art. 1º - As farmácias e demais estabelecimentos comerciais
somente poderão fazer a venda, por pessoa, de, no  máximo, 04 (quatro)
unidades de alcool em gel, de papel higiênico, de sacos de lixo e de papel
descartável.

Art. 2º - É vedada a majoração, sem justa causa, do preço de
produtos ou serviços, durante o período em que estiver em vigor o decreto
estadual de emergência.

Art. 3º - Nos locais de atendimento ao público deverá ser fornecido,
obrigatoriamente, meios de higienização (alcool em gel 70%), com objetivo
de conter a propagação de doenças.

Art. 4º - No acesso de passageiros aos ônibus e vans deverá ser-
lhes oferecido, obrigatoriamente, meios de higienização (alcóol em gel 70%).

Art. 5º - Esta Lei será regulamentada mediante decreto do
Governador do Estado, definindo o órgão fiscalizador, bem como o valor
das multas, no caso de descumprimento da mesma.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos enquanto perdurar o período de calamidade pública
estadual.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2020. HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 112 / 2020

Dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades da rede privada de ensino no Estado
do Maranhão, durante as medidas de restrição do
novo Coronavírus do Governo do Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Ficam as instituições de ensino infantil, fundamental,
médio e superior da rede privada do Estado do Maranhão obrigadas a
reduzirem a suas mensalidades em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
durante o período que durar as medidas de restrições do novo Coronavírus
da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º – As unidades de ensino que possuam calendário escolar
regular, com previsão de recesso semestral, deverão aplicar o desconto a
partir do 1º (primeiro) dia de suspensão das aulas.

§ 2º – As unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto de
aulas, tais como creches, internatos e demais unidades de ensino de carga
horária integral, ficam obrigadas a aplicarem o desconto de que trata o
caput deste artigo de imediato.

§ 3º – Fica vedada toda e qualquer cobrança sobre o envio eletrônico
de atividades extracurriculares pelas instituições de ensino mencionadas
no caput do artigo acima.

Art. 2º - As unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto
de aulas, tais como creches, internatos e demais unidades de ensino de
carga horária integral, ficam obrigadas a aplicarem o desconto de que trata
o caput deste artigo de imediato.

Parágrafo único – Entende-se por aulas presenciais aquelas que
dependam da presença do aluno na unidade de ensino.

Art.  3º - O desconto de que trata a presente Lei será
automaticamente cancelado com o fim do medidas de restrição do novo
Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde e a liberação para o retorno
das aulas.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará
a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial, Instituto de
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon-
MA).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação com
vigência enquanto perdurar as medidas de restrição adotadas pela Secretaria
de Saúde do Estado do Maranhão em decorrência da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19).

Assembleia Legislativa, em 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Uma das medidas adotadas para que a proliferação do vírus seja

controlada foi a suspensão das aulas presenciais para reduzir o risco de
uma infecção em larga escala proveniente de estudantes e professores se
reunindo em locais fechados por longos períodos.

Considerando que as instituições de ensino estão com as despesas
reduzidas com itens como a manutenção do espaço, água, energia e
alimentação de seus funcionários e alunos (que estudavam em período
integral) por estarem suspensas as atividades presenciais, é justo que os
estudantes e/ou seus responsáveis financeiros, que também tiveram seus
rendimentos afetados, tenham a sua mensalidade reduzida.

A paralisação e a quarentena causam uma crise econômica que
afetam a todos. A medida é uma tentativa de equilibrar e ajustar o sistema
de maneira a não propiciar que as escolas tenham um enriquecimento com
essa medida, mas, ao mesmo tempo, que possibilite que as mesmas
continuem funcionando, pagando seus funcionários e as despesas que não
se alteram mesmo com a suspensão das aulas.

Assembleia Legislativa, em 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 113 / 2020

Dispõe sobre a suspensão temporária de cobrança,
pagamento, juros e multas incidentes sobre dívidas
pelo período de 90 dias, em função da pandemia de
corona-vírus.

Art.1º - Esta Lei suspende temporariamente a cobrança, o
pagamento, os juros e multas incidentes sobre dívidas pelo período de 90
dias prorrogáveis pelo mesmo período, a contar do primeiro dia em que se
manifestou o primeiro caso suspeito do corona-vírus no Brasil.

§1º Serão suspensos os seguintes pagamentos, cobranças e multas
relativas aos mesmos:

I - Cartão de crédito;
II - Financiamentos habitacionais;
a) Os valores serão incorporados sem juros ou multas e diluídos

em parcelas do financiamento, sem risco da perda do bem.
III - Renegociações de dívidas com bancos ou empresas

terceirizadas de cobranças;
a) Os valores serão incorporados após o período, sem juros ou

multas e diluídos na quantidade de parcelas existentes da dívida.
IV - Empréstimos pessoais e empresariais;
a) Os valores serão incorporados após o período, sem juros ou

multas e diluídos na quantidade de parcelas existentes do empréstimo.
V - Parcelas de financiamentos e consórcios de veículos;
a) Os valores serão incorporados após o período, sem juros ou

multas e diluídos na quantidade de parcelas existentes do financiamento
ou do consórcio, sem risco da perda do bem.

VI - Contas de telefone, gás encanado e internet das grandes
operadoras;

a) Mesmo sem o pagamento não poderá haver suspensão dos
serviços como gás encanado e dos serviços de telefonia e internet que
passam a ser essenciais devido a possível necessidade de isolamento social.

VII - Aluguéis de estabelecimentos comerciais em shoppings ou
dentro de supermercados, galerias comerciais e aluguéis de pontos comerciais
ou à micro e pequenas empresas e residências e taxas condominiais.

a) Neste período, caso o pequeno empresário, ou o inquilino
consiga pagar o aluguel, ele deve neste período ser reduzido pela metade.

VIII – Qualquer dívida, seja ela na forma de boletos, carnês de
lojas, administradoras de condomínios ou de qualquer estabelecimento ou
segmento comercial.
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Art.2º - Os consumidores ficarão isentos dos pagamentos pelo

mesmo período dos serviços de água e luz.
a) Mesmo sem o pagamento não poderá haver suspensão dos

serviços essenciais como energia e água.
Art.3º - Fica vedada a negativação de nomes em função da

suspensão dos pagamentos destas dívidas correspondentes ao período de
três meses, prorrogável pelo mesmo período.

Art. 4º – Cabe aos órgãos de Defesa do Consumidor a apuração e
multas a eventual infração desta Lei.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos dessa lei

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 15 de abril de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
A doença causada pelo COVID – 19 apresenta um crescimento

exponencial em muitos países. No nosso País, os casos dobraram
rapidamente, assim como no Chile, Peru e Colômbia. Esse aumento no
número de casos confirmados de coronavírus no Brasil preocupa,
principalmente quando vemos o exemplo da Itália. O entrave imposto
pela Covid-19 arrefeceu, drasticamente, a circulação de produtos e serviços,
gerando uma forte desaceleração na economia.

É importante manter o dinheiro em circulação. Como essas
operações representam risco quase zero para as instituições financeiras,
suspender temporariamente esses pagamentos garantirá mais renda
disponível para o consumo e até para a ajuda desses trabalhadores, recurso
este que poderia ser usado em produtos essenciais para a sobrevivência, o
que justifica tal proposição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de abril de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

MOÇÃO Nº 016 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração pelo Dr. Alberto Pessoa Bastos, pela eleição como Defensor
Geral do Estado do Maranhão, para o biênio 2020-2022.

O atual chefe da instituição ganhou com mais de 85% dos votos,
maior percentual da história da Defensoria maranhense. Ele concorreu ao
cargo de defensor-geral para o biênio 2020/2022.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr. Dr.
Alberto Pessoa Bastos, pela eleição da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de abril de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 137 / 2020
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de lei 106/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de abril de 2020. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO N° 138 / 2020

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada

MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Capitão da
Policia Militar do Estado do Maranhão, Sr Joaquim César Pinheiro
Lobato, externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 28 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de abril de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 582/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino de Castro e Costa, solicitando que sejam autorizados a abertura e
funcionamento dos templos obedecidos os seguintes critérios por parte
dos líderes religiosos:

I - Fornecer máscaras, ainda que de tecido, para todos os membros
que utilizarem microfones e congêneres;

II – Fornecer álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) ou
local para higienização das mãos com sabão para todos os usuários;

III - Controlar a lotação:
a) e 1 (uma) pessoa a cada 02 (dois) metros quadrados do

estabelecimento, considerando o nuìmero de membros;
b) organizar, conduzir e controlar as filas nas entradas e saídas

com distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas, por meio de
marcação no solo ou uso de balizadores, interna e externamente, se
necessário;

c) controlar o acesso de entrada;
VI - Manter a higienizac’aÞo interna e externa dos estabelecimentos

com limpeza permanente;
V - Adotar o monitoramento de sinais e sintomas dos membros, e

na hipótese de suspeita de gripe ou COVID-19, deverá ter sua entrada nos
templos restringida;

VI – Dispor de detergentes e papel toalha nas pias;
VII – Higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete

líquido, papel toalha e lixeiras.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de abril de

2020. - MICAL DAMASCENO - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 583/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
que haja a suspensão de protestos de títulos e boletos bancários,
durante o período da pandemia do Corona vírus (COVID-19).

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2020. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 584/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao
Secretário de Saúde, senhor Carlos Lula, solicitando que o Estado do
Maranhão preste assistência básica e disponibilize testes rápidos
de verificação para o novo corona vírus (COVID-19) para as pessoas
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que estão estagnadas nas barreiras montadas para impedir a entrada
de ônibus de outros estados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2020. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 585 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT/MA, Senhor Glauco
Henrique Ferreira da Silva, solicitando que seja realizada a operação
“tapa buracos” na BR-226/MA, após o estado de calamidade pública,
entre os municípios de Tuntum/MA e Barra do Corda/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2020. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 586/ 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Saúde do Estado, Sr. Carlos Lula, para que seja IMPLANTADA A “VISITA
VIRTUAL” DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NOS
HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS QUE ESTÃO RECEBENDO
E TRATANDO OS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O
NOVO CORONAVÍRUS, considerando as seguintes orientações:

1. A “visita virtual” funciona através de uma chamada em
vídeo, realizada, diariamente, para os familiares dos
pacientes com coronavírus e em isolamento hospitalar,
com objetivo de aproximar e reforçar elo entre pacientes e
familiares durante o período de isolamento;
2. Para que o encontro por vídeo-chamada ocorra, uma
equipe do hospital (podendo ser da área administrativa ou
serviço social ou outro) deverá entrar em contato com a
família do paciente para explicar como funciona o serviço,
na ocasião, agendará o dia e horário para a ligação de
vídeo;
3. A “visita virtual” será realizada por profissional da saúde
(podendo ser da área de psicologia, serviço social ou pelo
próprio médico) que realizará a ronda leito a leito.
4. Em cada leito, realizar-se-á chamada em vídeo para o
número do familiar (devidamente cadastrado no registro
do hospital). Posicionará o aparelho a distância adequada
que permita a boa visão e audição do paciente. Tempo
sugerido de 5 a 10 minutos por paciente, podendo variar
para menos no caso da piora da pandemia e necessidade de
otimizar o tempo. Existe risco de conexão ineficiente, neste
caso, realizar-se-á chamada de voz em viva voz. Não será
permitido o envio de fotos, mensagens de texto ou dados
clínicos pelo aplicativo;
5. Para os pacientes sem capacidade verbal efetiva
sugerimos chamada em viva voz, em que os familiares
poderão falar ao paciente, ou envio de áudio para que seja
reproduzido a beira do leito para este paciente. O tempo
desta operação deve seguir as mesmas orientações dos

pacientes com chamadas de vídeo, não ultrapassando 5 a
10 minutos de áudio ou chamada em viva voz;
6. O aparelho celular ou tablet, utilizado pela equipe para
realizar a “visita virtual” deverá ser esterilizado, antes e
depois da chamada, seguindo protocolo e todas as
orientações dos órgãos sanitários competentes;

Ressalta-se que, as orientações supramencionadas foram extraídas
do documento elaborado por renomados profissionais da área de saúde,
que pode ser acompanhado no relatório denominado “VISITAS VIRTUAIS
DURANTE A PANDEMIA DO COVID – 19: Recomendações práticas
para comunicação e acolhimento em diferentes cenários da pandemia”,
publicado em: https://ammg.org.br/wp-content/uploads/Visitas-virtuais-
COVID-19.pdf.

É importante frisar que, em tempos de visitas suspensas aos
pacientes nos hospitais, por causa dos riscos da pandemia do novo
coronavírus, a “visita virtual” (por meio de chamadas em vídeo)
apresenta como alternativa para “aproximar” familiares e pacientes.

Dessa forma, o objetivo da “visita virtual” é possibilitar um contato
dos pacientes com COVID-19 e em isolamento hospitalar, com seus
familiares, que estão sofrendo tanto pela distância física, quanto pela
preocupação com o estado de saúde do ente querido.

Logo, através da “visita virtual” busca-se minimizar essa
distância física, ainda que de forma virtual, permitindo ao paciente
receber palavras de conforto que vão melhorar a auto-estima, a
sensação de ser amado, e esses elementos vão ajudar na sua
recuperação.

Além disso, permite o fortalecimento do vínculo entre o paciente
e a família, que é o elo dele com o mundo externo, bem como, estimula os
recursos de enfrentamento através do apoio familiar, reduzindo a ansiedade
durante o tratamento, nesse cenário em que não existe a presença física dos
entes queridos.

Cumpre dizer que o modelo de “visita virtual” já vem sendo
adotado e utilizado em hospitais de outros Estados, como no Paraná/
PN e Goiás/GO, e, obtendo bons resultados, consoante se pode
acompanhar em recente matéria publicada em: https://
www.saude.go.gov.br/noticias/10802-hugol-promove-visitas-virtuais-para-
reforcar-elo-entre-pacientes-e-familiares

Diante do exposto, é com a perspectiva de fortalecer a humanização
no atendimento aos pacientes com COVID-19 e que se encontram em
isolamento hospitalar, sendo uma maneira de levar acolhimento e conforto
emocional, tanto para o paciente, quanto para seus familiares; que a presente
indicação se destina.

Logo, a implantação da “visita virtual” nos hospitais públicos
estaduais, por meio da presente indicação, tem um condão de
otimizar a comunicação e promover o acolhimento dos pacientes e
familiares afetados pela doença.

Por fim, é importante frisar que esse projeto é viável, visto que
não importará em nenhum aumento exacerbado de despesas ao
Estado, e trará um grande benefício aos pacientes isolados e aos familiares
diante desse cenário de crise epidemiológica.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa,
para o devido aproveitamento da idéia, a indicação torna-se o instrumento
propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2020. –
DANIELLA TEMA – Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 587 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
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Dino, solicitando providências no sentido autorizar a antecipação do
pagamento do 13º salário de aposentados, pensionistas bem como dos
servidores públicos do Estado, para ser incluído na folha de pagamento do
mês de abril, tendo em vista que os servidores públicos, aposentados e
pensionistas do Estado estão enfrentando um sério desafio com despesas
familiares decorrente, principalmente, da aquisição de medicamentos,
produtos de limpeza, transporte e outras referente a saúde preventiva.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2020. -HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 588 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, solicitando que determine providências no sentido de garantir o
direito de passe livre aos profissionais da saúde e da segurança pública nos
serviço de transporte público no Estado do Maranhão, durante o período
de emergência aprovado pela Assembleia Legislativa, a fim de garantir o
direito de ir e vir desses profissionais que prestam relevantes serviços,
principalmente neste período tão preocupante de pandemia causado pelo
coronavirus

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 589 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de INSTITUIR O PLANO DE AUXÍLIO E
RECUPERAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS, BEM COMO ÀS MEI -
MICROEMPRESAS INDIVIDUAIS, COOPERATIVAS E
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS
DOMICILIADOS E CRIADOS NO MARANHÃO.

Apresentamos tal proposição com o objetivo de auxiliar às micro
e pequenas empresas, bem como às MEI – microempresas individuais,
cooperativas e empreendimentos econômicos solidários durante e,
temporariamente, após o período de isolamento social determinado pelas
autoridades governamentais, como forma de facilitar sua recuperação
econômico-financeira.

De modo a ser realizado com isenções de taxas cartorárias,
prorrogação da validade de procurações e documentos cartorários essenciais
ao funcionamento do empreendimento, concessão de ajuda financeira, em
especial às que não podem realizar serviço delivery, preferência em compras
estatais e sobrestar o protesto de títulos e demais taxas cartorárias.

Plenário Nagib Haickel, 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 590 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS
DOS MUNICÍPIOS COM O ESTADO DURANTE A PANDEMIA
DE COVID-19 E ENQUANTO DURAR O DECRETO DE
CALAMIDADE PÚBLICA.

Diante o atual cenário, a suspenção, durante o período de decretação
de calamidade pública, dos pagamentos das dívidas dos municípios com o
Estado do Maranhão, é essencial para que esse dinheiro seja destinado
para a área de saúde, com vistas ao combate da pandemia.

A arrecadação, durante o isolamento social que está sendo realizado
no Estado, vai cair muito, uma vez que os estabelecimentos comerciais
considerados não essenciais estão fechados e, consequentemente, pessoas
estão perdendo seus empregos.

Portanto, neste momento delicado que está sendo enfrentado pelo
mundo todo, torna-se extremamente necessário suspender as dívidas dos
municípios para que esses reforcem o combate ao COVID-19.

Cumpre mencionar também, que medida igual foi tomada pela
União que suspendeu as dividas dos Estados para desafogar e reforçar o
combate ao vírus. Assim, espera-se que o Estado do Maranhão tenha
iniciativa igual e contribua para o combate ao vírus nos municípios.

Plenário Nagib Haickel, 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 591 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA 2020 POR
120 DIAS, DEVIDO A CRISE DO COVID-19.

A renda dos maranhenses nos últimos meses e próximos será
drasticamente afetada, assim incentivos e incrementos serão necessários
por parte do Governo do Estado para fomentar a economia e desafogar a
população, que já amarga grandes prejuízos. Deste modo, a presente
solicitação se faz necessária no período de vigência da recomendação da
Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o
comprometimento contra a pandemia do Coronavírus.

Plenário Nagib Haickel, 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 592 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Presidente da República, Jair Bolsonaro,
solicitando que aprecie a possibilidade de EMPREGO DAS FORÇAS
DO 24º BIS (BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) NO
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COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NO ESTADO DO
MARANHÃO, diante do atual cenário de pandemia do COVID-19.

O Exército Brasileiro tem sido protagonista como força essencial
contra o avanço do COVID-19 no Brasil, assim, solicitamos o apoio
fundamental da tropa nessa guerra, em consonância com a Portaria nº
1.232/GM-MD, de 18 de março de 2020.

Em outros estados da federação, o exército atua em frentes de
desinfecção de locais de grande circulação, atua em serviços administrativos
em UPAS, liberando servidores da saúde, levanta hospitais de campanha,
centros de triagem e atuam em conjunto com secretarias estaduais.

O Estado do Maranhão é um dos estados com maior número de
trabalhadores informais do Brasil, segundo o IBGE. Ou seja, a informalidade
é alta, gerando uma enorme preocupação, já que a maioria desses
trabalhadores segue sua rotina de trabalho mesmo com recomendações de
isolamento social.

De acordo com o IBGE, no estado a taxa de desocupação em 2018
foi de 14,3%, o que equivale a 372 mil pessoas. O estudo diz que o
Maranhão ainda é o sétimo estado com maior número de desocupados.
Por outro lado, a taxa de informalidade fica em torno de 50% no setor
privado. Já no serviço doméstico, 87,2% trabalham sem esse vínculo.

Deste modo, a circulação de pessoas no estado continua alta,
gerando um risco de propagação do vírus contínuo e elevado, exigindo de
nós atuação firme e rápida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 2 de abril de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 593 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade
de RETIFICAR EDITAL QUE TRATA SOBRE O AUXILIO AOS
PROFISSIONAIS DA BELEZA MAJORANDO O VALOR MÁXIMO
PARA 400 REAIS E MÍNIMO 250 REAIS.

A presente solicitação é necessária no período de vigência da
recomendação da Organização Mundial de Saúde para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Coronavírus.

Os impactos das medidas restritivas no Maranhão, atingem em
cheio os pequenos empreendedores e profissionais liberais, que dependem
da circulação de pessoas e do aquecimento do mercado. Assim, o acréscimo
de 15 a 30 reais na renda desses é praticamente irrisório e está sendo muito
criticado por várias entidades que representam a classe. Deste modo,
solicitamos a majoração, por entender que é uma importante classe que
merece respeito e dignidade.

Na esfera federal, a União já anunciou pacote de ajuda de 600 reais
para público informal e pequenos empreendedores que foram atingidos
em cheio pela crise do COVID 19, assim esperamos que o Governo do
Estado se comprometa a complementar esse recurso de maneira digna.

Plenário Nagib Haickel, 06 de abril de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 09/2020. CONTRATANTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATADO(A): ARMAZÉM MATEUS S.A. OBJETO: Aquisição
de Cestas Básicas que serão destinadas à população de baixa renda, conforme
quantidade e especificações constantes no Termo de Referência.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura.

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e
cinquenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral;
Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa:
0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO).
Natureza das Despesas: 33.90.32.09 – Doação (material e bens destinados
a doações). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro.
Histórico: aquisição de 25.000 cestas básicas para distribuição à população
maranhense de baixa renda, em virtude da pandemia pelo novo corona
vírus - COVID 19 – e de inundações ocorridas nos municípios do Estado.
Informações Complementares: atendimento total e imediato. Em 08/04/
2020 foi emitida a nota de empenho nº 2020NE000784, no valor de R$
837.500, 00 (oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) para fazer
face as despesas inerentes a este contrato. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção:
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628
– Atuação Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado
do Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza das Despesas: 33.90.32.09
– Doação (material e bens destinados a doações). Fonte: 0.1.01.000000 –
Recursos Ordinários – Tesouro. Histórico: aquisição de 75.000 cestas
básicas para distribuição à população maranhense de baixa renda, em
virtude da pandemia pelo novo corona vírus - COVID 19 – e de inundações
ocorridas nos municípios do Estado. Informações Complementares:
atendimento total e imediato. No dia 08/04/2020 foi emitida a nota de
empenho nº 2020NE000785, no valor de R$ 2.512.500, 00 (dois milhões,
quinhentos e doze mil e quinhentos reais) para fazer face as despesas
inerentes a este contrato. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 1016/2020-AL.  ASSINATURAS: Deputado Othelino
Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - CONTRATANTE e ARMAZÉM
MATEUS S.A - CONTRATADA, CNPJ nº 23.439.441/0013-23.  DATA
DA ASSINATURA: 15/04/2020. São Luís – MA, 15 de abril de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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