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MENSAGEM Nº   021 /2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 16.04.2020

São Luís, 13 de  abril 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
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 16.04.2020

São Luís, 13 de  abril  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

MENSAGEM Nº 023 /2020

São Luís, 15  de  abril   de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que isenta do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31 de
julho de 2020, as operações internas, interestaduais e de importação,
bem como as correspondentes prestações de serviço de transporte,
praticadas por pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não do
imposto, realizadas com os equipamentos, insumos e mercadorias que
especifica destinados ao combate, prevenção, enfrentamento e
contingenciamento da COVID-19, infecção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá outras providências.

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.

No momento, o Maranhão possui mais de 470 (quatrocentos e
setenta) casos confirmados de infecção por COVID-19, não sendo
possível prever a evolução da pandemia no Maranhão, em que pese
haver, neste momento, uma concentração de registros de infecção na
Ilha de São Luís (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa).

Considerando que o cenário exige prudência e o esforço do
conjunto tanto do Poder Público quanto da sociedade, o Estado do
Maranhão adotou, ao longo dos últimos dias, uma série de medidas
tanto de proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde quanto
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de estímulo ao setor econômico. O objetivo do Governo do Estado é
que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

Desse modo, esta Medida Provisória isenta, até 31 de julho de
2020, as operações internas, de importação e interestaduais com
diversas mercadorias e equipamentos destinados ao tratamento da
COVID, a exemplo de respiradores automáticos (pulmões de aço),
ventiladores médicos (aparelhos de respiração artificial), kits de
intubação, aparelhos respiratórios de reanimação, bem como kits de
teste para Covid-19 (tanto os baseados em reações imunológicas quanto
os baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da
polimerase). A proposta legislativa abrange também as operações
relativas ao transporte dessas mercadorias e equipamentos.

A proposta encontra amparo na decisão judicial proferida nos
autos do Processo nº 1018052-19.2020.4.01.3700 com tramitação na
13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão que autoriza
o Estado do Maranhão a isentar do ICMS, independentemente prévio
convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ, as operações internas, de importação e interestaduais com
as mercadorias e equipamentos listados especificados no Anexo Único
desta Medida Provisória destinados ao tratamento da COVID-19, bem
como a implementar os demais benefícios previstos na Proposta de
Convênio nº 82/20.

Por fim, esta proposta legislativa dispensa, até 31 de julho de
2020, o álcool para fins não carburantes do recolhimento de valores ao
Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP (art. 5º,
inciso XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004), em razão da
necessidade de desonerar mercadorias destinadas ao combate à COVID-
19 com vistas a facilitar sua respectiva circulação no mercado.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em
epígrafe reside, em especial, na necessidade de facilitar a circulação no
território maranhense de mercadorias, produtos e insumos utilizados,
pelos profissionais de saúde, no tratamento e combate à COVID-19.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para o
enfrentamento à referida enfermidade e, assim, garantir o direito à
saúde e salvar vidas.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310, DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31 de
julho de 2020, as operações internas, interestaduais e de importação,
bem como as correspondentes prestações de serviço de transporte,
praticadas por pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não do
imposto, realizadas com os equipamentos, insumos e mercadorias que
especifica destinados ao combate, prevenção, enfrentamento e
contingenciamento da COVID-19, infecção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adoto a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas,
interestaduais e de importação, bem como as correspondentes
prestações de serviço de transporte, praticadas por pessoas físicas e
jurídicas, contribuintes ou não do imposto, realizadas com os
equipamentos, insumos e mercadorias listados no Anexo Único desta
Medida Provisória, destinados ao combate, prevenção, enfrentamento
e contingenciamento da COVID-19, doença infecciosa causada pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Parágrafo único. A isenção de que trata o caput aplica-se também
à diferença das alíquotas interestadual e interna.

Art. 2º Não será exigido o estorno do crédito de ICMS previsto
nos incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, nas operações e prestações alcançadas pela isenção
de que trata esta Medida Provisória.

Art. 3º Excepcionalmente até 31 de julho de 2020, não será
aplicada a cobrança sobre álcool para fins não carburantes do percentual
adicional na alíquota do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços
- ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -
FUMACOP, na forma do art. 5º, inciso XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de
dezembro de 2004.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E

MERCADORIAS ABRANGIDOS PELA ISENÇÃO

ITEM NCM DESCRIÇÃO
1 2207.10.90 Solução de álcool etílico não desnaturado,

contendo, em volume, 80% ou mais de
álcool etílico

2 2207.20.19 Álcool etílico com um teor alcoólico, em
volume, igual ou superior a 70 % vol,

impróprios para consumo humano
3 2208.90.00 Solução de álcool etílico não desnaturado,

contendo, em volume, 75% de álcool
etílico

4 2501.00.90 Cloreto de sódio puro
5 2804.40.00 Oxigênio medicinal
6 2811.21.00 Dióxido de carbono medicinal
7 2811.29.90 Óxido nitroso medicinal
8 2836.50.00 Carbonato de cálcio
9 2847.00.00 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),
mesmo solidificado com ureia.
10 2853.90.90 Ar comprimido medicinal
11 2915.90.41 Ácido láurico
12 2933.49.90 Cloroquina
13 Difosfato de cloroquina
14 Dicloridrato de cloroquina
15 Sulfato de hidroxicloroquina
16 2934.99.34 Ácidos nucleicos e seus sais
17 2941.90.59 Azitromicina
18 3002.12.29 Imunoglobulina C (IgC) e Imunoglobulina
M (IgM)
19 3002.12.35 Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução
20 3002.15.90 Kits de teste para Covid-19, baseados em
reações imunológicas
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21 3003.20.29 Azitromicina
22 3003.60.00 Contendo Cloroquina
23 3003.90.79 Contendo Difosfato de cloroquina
24 Contendo Dicloridrato de cloroquina
25 3004.20.29 Azitromicina
26 3004.60.00 Contendo Cloroquina
27 3004.90.69 Contendo Difosfato de cloroquina
28 Contendo Dicloridrato de cloroquina
29 Contendo Sulfato de hidroxicloroquina
30 3004.90.99 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),
acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive
como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou
embalagens para venda a retalho (inclusive diretamente a hospitais)
para esse uso
31 3005.90.12 Curativos (pensos) reabsorvíveis de
copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico
32 3005.90.19 Curativos (pensos) reabsorvíveis para uso
hospitalar
33 3005.90.20 Campos cirúrgicos, de falso tecido
34 3005.90.90 Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão
e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias
farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda
a varejo para uso médico
35 3808.94.19 Desinfetantes em formas ou embalagens
exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias
36 3808.94.29 Gel antisséptico, à base de álcool etílico
70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e regulador de
pH, próprio para higienização das mãos
37 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),
acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos
38 3822.00.90 Kits de teste para COVID-19, baseados no
teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase (PCR)
39 3906.90.19 Polímeros acrílicos em líquidos e pastas,
incluindo as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;
40 3906.90.43 Carboxipolimetileno, em pó
41 3926.20.00 Vestuário e seus acessórios de proteção, de
plástico
42 Luvas de proteção, de plástico
43 3926.90.40 Artigos de laboratório ou de farmácia
44 3926.90.90 Presilha plástica para máscara de proteção
individual, própria para prender o tirante de fixação na cabeça do
usuário
45 Clip nasal plástico, próprio para máscara
de proteção individual
46 Máscaras de proteção, de plástico
47 Almofadas de plástico de espuma, com
correias de velcro, protetores de braço integrados e apoio de cabeça,
correias para o corpo, lençóis de elevação, apertos de mão e máscaras
faciais, dos tipos utilizados para posicionamento de pacientes durante
procedimentos médicos
48 Cortinas estéreis de uso único e coberturas
de plástico, do tipo usado para proteger o campo estéril nas salas
cirúrgicas
49 Decantadores estéreis de plásticos de
poliestireno, cada um dos tipos utilizados para transferir produtos
assépticos ou medicamentos de ou para sacos, frascos ou recipientes
de vidro estéreis
50 Recipientes de plástico moldado, com
presilhas para reter os fios-guia durante procedimentos cirúrgicos
51 Artigos de uso cirúrgico, de plástico
52 4001.10.00 Látex de borracha natural, mesmo pré-
vulcanizado
53 4015.11.00 Luvas, mitenes e semelhantes para cirurgia
54 4015.19.00 Luvas, mitenes e semelhantes para uso
hospitalar
55 4818.90.90 Lençóis de papel

56 5601.22.99 Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos
destas pastas (ouates) para uso hospitalar
57 5603.12.40 Falsos tecidos, mesmo impregnados,
revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso
superior a 25 g/m², mas não superior a 70 g/m²
58 5603.13.40 Falsos tecidos, mesmo impregnados,
59                                        revestidos, recobertos ou estratificados, de

polipropileno, com peso superior a 70 g/
                                          m², mas não superior a 150 g/m²
60 5603.14.30 Falsos tecidos, mesmo impregnados,
revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso
superior a 150 g/m²
61 6116.10.00 Luvas de malha de proteção, impregnadas
ou cobertas com plástico ou borracha
62 6210.10.00 Vestuário de proteção de falso tecido, mesmo
impregnado, revestido, recoberto ou estratificado, com tecidos
63 6210.20.00 Capas, casacos e artigos semelhantes de
proteção, de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou
de tecidos com borracha
64 6210.30.00 Capas, casacos e artigos semelhante de
proteção, de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou
de tecidos com borracha
65 6210.40.00 Vestuário de uso masculino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico
ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
66 6210.50.00 Vestuário de uso feminino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico
ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
67 6216.00.00 Luvas de proteção têxteis, exceto de malha
68 6307.90.10 Máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas,
toucas de proteção, capas descartáveis, material hospitalar descartável,
protetores de pés (propé), de falso tecido
69 6307.90.90 Compressas frias que consistem em
compressas frias de reação química endotérmica de uso único,
instantâneas, combinadas com um revestimento externo de têxteis
70 Compressas oculares, cada uma consistindo
de uma capa de tecido cheia de contas de sílica ou gel, com ou sem uma
tira de velcro
71 Máscaras faciais de uso único, de tecidos
72 Almofadas de gel de matérias têxteis, cada
uma com mangas de tecido removível, na forma de corações, círculos
ou quadrantes
73 Embalagens a quente de material têxtil de
uso único (reação química exotérmica)
74 Esponjas de laparotomia de algodão
75 Correias de segurança ou de proteção do
paciente de materiais têxteis, com prendedores de gancho e laço ou
trava de escada
76 Mangas de manguito de pressão única de
material têxtil
77 Esponjas de gaze tecida de algodão em
tamanhos quadrados ou retangulares
78 6505.00.22 Gorros de fibras sintéticas ou artificiais
79 7311.00.00 Recipientes para gases comprimidos ou
liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço (para gases medicinais)
80 7326.20.00 Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou
aço, próprio para máscara de proteção individual
81 8419.20.00 Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de
laboratório
82 8514.40.00 Aparelhos para tratamento térmico de
matérias por indução ou por perdas dielétricas (Equipamento de RT-
PCR)
83 9004.90.20 Óculos de segurança
84 9004.90.90 Viseiras de segurança
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85 9018.19.80 Hemogasômetro, aplicação para análise
automática de PH, PCO2 e PO2
86 9018.31.11 Seringas de plástico com capacidade inferior
ou igual a 2 cm³
87 9018.31.19 Seringas
88 9018.31.90 Seringas
89 9018.32.12 De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e
diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo das utilizadas
com bolsas de sangue
90 9018.32.19 Agulhas tubulares de metal
91 9018.32.20 Agulhas para suturas
92 9018.39.10 Agulhas para medicina e cirurgia
93 9018.39.22 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para
embolectomia arterial
94 9018.39.23 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para
termodiluição
95 9018.39.24 Cateteres intravenosos periféricos, de
poliuretano ou de copolímero de etileno-tetrafluoretileno (ETFE)
96 9018.39.29 Agulhas tubulares de metal e agulhas para
suturas
97 9018.39.91 Artigo para fístula arteriovenosa, composto
de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector
e obturador
98 9018.39.99 Tubo laríngeo, de plástico, próprio para
procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de rotina, com ventilação
espontânea e/ou controlada
99 Seringas, agulhas, cateteres, cânulas e
instrumentos semelhantes
100 9018.90.10 Para transfusão de sangue ou infusão
intravenosa
101 9018.90.99 Oxigenação por membrana extracorpórea
(OMEC)
102 Kits de intubação
103 9019.20.10 Aparelhos de ozonoterapia
104 9019.20.30 Aparelhos respiratórios de reanimação
105 9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço)
106 9019.20.90 Ventiladores médicos (aparelhos de
respiração artificial)
107 9020.00.10 Máscaras contra gases
108 9020.00.90 Aparelhos respiratórios e máscaras contra
gases, exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo e de
elemento filtrante amovível
109 9025.11.10 Termômetros clínicos
110 9025.19.90 Termômetros digitais ou termômetros
infravermelhos
111
9027.80.99
Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para
diagnóstico in vitro

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 105 / 2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 16.04.2020

Estabelece as diretrizes para a implementação da
Política de Cadastro para Compra Direta,
Programada e Emergencial de Produtos Agrícolas
de Alimentos de Produtores Maranhenses
(CCDAPM) e dá outras providências.

Art.1º- Ficam estabelecidas as diretrizes para a implementação
da Política de Cadastro para Compra Direta, Programada e Emergencial
de Produtos oriundos da agricultura, da produção agroecológica e da
produção orgânica, radicados no Estado do Maranhão, durante a vigência
de calamidade pública.

Art.2°- As Diretrizes para a Política de compra emergencial de
produtos oriundos da agricultura, produção agroecológica e produção
orgânica, radicados no Estado do Maranhão, devem seguir ao seguinte:

I - cadastro de produtores rurais que possuam DAP;

II - cadastro de produtores rurais que não possuam DAP, que
participam ou tenham participado de Programas ou Projetos de
Atividades Agrícolas nas esferas Federal, Estadual ou Municipal;

III - cadastro de Cooperativas e Associações de Produtores
Rurais com ou sem a DAP;

IV - subsidiar Programas de Fornecimento de Cestas Básicas e
quaisquer outros Programas e Projetos, que tenham como finalidade a
garantia da segurança alimentar nutricional ou ações e programas de
doações de alimentos e programas afins;

V - auxiliar a doação de alimentos aos cidadãos atingidos pela
redução da atividade econômica e do isolamento social;

Art.3º- O Poder Público através da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca e da Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar, tomará as medidas necessárias à execução da presente Lei.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
vigência. enquanto perdurar o plano de contingência, calamidade
pública, podendo ser convertida em política permanente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequímão”, em São Luís, 07 de
abril de 2020.- DETINHA – DEP. ESTADUAL – 2ª VICE-
PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

A alimentação, por atender a uma das necessidades básicas dos
indivíduos, a sobrevivência, sempre foi objeto de preocupação
individual e coletiva. Desse modo, no Brasil, a realização do direito à
alimentação - a partir da promulgação na Emenda Constitucional 64,
que inclui a alimentação entre os direitos sociais, fixados no artigo 6°,
foi referenciada na perspectiva de estratégias que visam à Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN), ratificando as dimensões da concepção
brasileira de SAN, que dizem respeito à garantia do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e
socialmente sustentáveis.

Dessa forma, diante de uma crise social existente, otimizada
por uma pandemia de proporções mundiais, a reflexão sobre a fome, a
saúde e a sobrevivência, passa a ser predominante em nossos
pensamentos e em nossas ações, pois enxergamos no “próximo” a
nossa própria imagem numa situação que não sabemos se teríamos
capacidade de suportar. Adicionado a isto, vemos aproximar-se com
velocidade uma instabilidade econômica de efeitos catastróficos ao
cidadão brasileiro, acompanhado de uma insuportável taxa de
desemprego e de informalidade excessivamente alta.

Diante de tudo isso, garantir a possibilidade de uma alimentação
minimamente digna é um direito do cidadão, assim como um dever
Institucional do Estado.

O presente projeto visa auxiliar o Governo do Estado, por
meio da Compra Direta de Alimentos do Produtor Maranhense, como
forma de tornar tangível o cumprimento do seu dever Institucional.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciaria e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma
acolhida e posterior aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequímão”, em São Luís, 07 de
abril de 2020.- DETINHA – DEP. ESTADUAL – 2ª VICE-
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 594 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio
Honaiser, ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao
Prefeito do município de Tuntum/MA, Senhor Tema Cunha,
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solicitando que o Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal
de Tuntum/MA prestem assistência básica às famílias, de forma
urgente, devido às fortes chuvas que afetam a região (bairros que
ficam no entorno do riacho municipal).

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 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 595/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Sr.
Coronel Isaac Muniz Matos, ao Secretário de Infraestrutura, Sr.
Clayton Noleto, e ao Governador do Maranhão, Sr. Flávio Dino,
solicitando o envio de uma equipe técnica à cidade de Tuntum,
para realização de vistoria técnica no Residencial Ana Isabel, ao
lado do riacho municipal, devido a estragos recentes provocados
pela chuva.

Vale mencionar que, há dois anos, houve uma enchente na
cidade, o que ocasionou diversos danos estruturais, como na represa
do Balneário Tiúba e na ponte Hélio Araújo que passa sobre o Riacho
Tuntum, onde as fortes chuvas deste ano vêm aumentando as erosões
no residencial.

Assim, é de suma importância que seja enviada uma equipe
técnica, com máxima urgência, ao Município de Tuntum, a fim de
que possam dar um parecer técnico sobre a situação das infiltrações da
barragem e das erosões nas proximidades da ponte do riacho Tuntum,
para que as providências sejam tomadas antes que aconteça uma tragédia.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 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.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 181/2020

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de abril do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de abril de

2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 181/2020

MAT NOME                                                           NÍVEL
1634500 Debora Cynthia Alves Vieira Brito                   XV

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 07/2020 .
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADO(A): A.C. SERVIÇOS E SUPORTE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA LTDA-ME. OBJETO: Contratação
de empresa especializada em gestão Integrada Estratégica de
documentos, informação e conhecimento corporativo e preservação
documental para fornecimento através de cessão de direito de uso
(CDU) do Software ArqGed para fazer a gestão eletrônica dos
documentos já armazenados no banco de dados da Diretoria  de
Documentação e Registro – DDR da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão – ALEMA, nas condições definidas no Termo de
Referência e na proposta da CONTRATADA, partes integrantes e
inseparáveis deste contrato, independente de transcrição. VALOR DO
CONTRATO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, contados da data da assinatura.  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 (INFORMÁTICA).
Natureza das Despesas: 33.90.40.06 – Locação de Software. Fonte:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro. Histórico: cessão de
direito de uso de Software ARQGED para gestão eletrônica de dos.
NOTA DE EMPENHO: no dia 30.03.2020 foi emitida a nota de
empenho nº 2020NE000729, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 3535/2019-AL.  ASSINATURAS: Deputado
Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - CONTRATANTE
e A.C. SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA
LTDA-ME - CONTRATADA, CNPJ nº 09.624.598/0001-64, através
de seu representante legal Alcione Arcanjo da Conceição.  DATA DA
ASSINATURA: 31/03/2020. São Luís – MA, 16 de abril de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A    Nº. 283-A/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1073/2020-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor PAULO MARCELUS
CASTRO SILVA, Diretor de Tecnologia da Informação, matrícula nº
1653088 deste Poder, adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) para atendimento das necessidades de aquisição de materiais
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para uso não
programado de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da
Informação nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução
Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral,
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 –
Recursos Ordinários do Tesouro.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 1º de
abril de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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P O R T A R I A   Nº 283-B/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n. 3535/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO
SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de
Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente,  como Fiscal
e Fiscal Substituto do Contrato nº 07/2020, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa AC SERVIÇOS E
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA LTDA-ME, cujo objeto
versa sobre a contratação de empresa especializada em gestão integrada
estratégica de documentos, Informação e conhecimento corporativo e
preservação documental para fornecimento, através de Cessão de
Direito de Uso (CDU), do software ArqGed, para fazer a gestão
eletrônica dos documentos já armazenados no banco de dados da
Diretoria de Documentação e Registro-DDR da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 1º de
abril de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 297/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
constituírem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 09/2020,
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o
Armazém Mateus S.A., que tem por objeto a aquisição de Cestas
Básicas que serão destinadas à população de baixa renda, conforme
quantidade e especificações constantes no Termo de Referência e Art.
20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei nº
8.666/93.

· ANTINO CORREA NOLETO JUNIOR – Matrícula
nº1646322 – Presidente;

· ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA -
Matrícula nº 1642545 - Presidente Substituto

· RAIMUNDO DE JESUS C. FRAZÃO – Matrícula nº
1647247 - Membro;

· LEANDRO AIRES LIMA - Matrícula nº 1648153 – Membro;
· MOISÉS VERAS SANTOS - Matrícula nº 1646801 -

Membro.
DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de abril de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM
GABINETE DA PREFEITA

OFÍCIO Nº 40/2020 – GAB/PMVM

Vitória do Mearim/MA, 03 de abril de 2020.

Ao Exmo. Senhor,
Deputado OTHELINO NETO
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
NESTA

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento dessa Augusta Casa Legislativa, o
Governador do Estado do Maranhão, no dia 19 de março de 2020, por
meio do Decreto Estadual Nº 35.672, declarou Estado de Calamidade no
Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo
vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da
ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios
que especifica.

No Anexo Único deste mesmo Decreto, relaciona 29 municípios
atingidos por chuvas intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), sendo um desses
municípios, o Município de Vitória do Mearim.

Por meio do Decreto Municipal Nº 254, publicado no Diário
Oficial do Município no dia 21 de março de 2020, conforme cópia anexa,
Declarei situação de calamidade no Município de Vitória do Mearim, com
base no Relatório da Defesa Civil Municipal e no Decreto Estadual Nº
35.672/2020.

Encaminhei para a Câmara Municipal por meio da Mensagem Nº
04/2020-GAB-PMVM, cópia do referido Decreto para que o legislativo
municipal pudesse reconhecer o Ato legal proferido.

Ainda buscando cumprir todo o normativo legal a respeito da
legalidade do Ato, encaminho a essa Casa Legislativa Estadual, para que
seja HOMOLOGADO o referido Decreto Municipal, e reconhecido em
âmbito local, a situação de calamidade por qual vem passando nosso
município.

Com a certeza de que o presente pedido será APRECIADO EM
CARÁTER DE URGÊNCIA, aproveito para reiterar-lhe protestos de
apreço.

DÍDIMA MARIA CORRÊA COÊLHO
PREFEITA

DECRETO N° 254, DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Declara situaçâo de calamidade no Município de
Vitória do Mearim em virtude do aumento do número
de infecções pelo virus H1N1, da existência de casos
suspeitos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem
como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4) no Município de Vitória do Mearim.

A Prefeita Municipal de Vitória do Mearim, Estado do Marnhão,
no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 81 da Lei
Organica Municipal.

CONSDERANDO os termos do Decreto nº 35.672, de 19 de
Março de 2020, do Governo do Estado, que declara situação de calamidade
pública nos Municípios que especifica;

CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do
bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômicas nas
regiões atingidas por eventos adversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
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Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de
COVID-19;

CONSIDERANDO que o Município de Vitória do Mearim  ja
elaborou o Plano de Contingência e que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em
âmbito municipal;

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório
da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, bem como
a existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19, no Estado
do Maranhão;

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chuvas se
intensificaram em todo o território municipal e, em razão da superação da
média histórica de chuvas no Município, teve-se a ocorrência de eventos
adversos associados ao volume de corpos hídricos e à intensidade das
precipitações pluviométricas;

CONSIDERANDO que as condições meteorológicas (umidade,
vento e chuvas intensas) têm causado impactos no município de Vitória do
Mearim, provocando, inclusive deslocamento da população para abrigos
temporários, o que favorece a disseminação de doenças de transmissão
respiratória, a exemplo das infecções virais;

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos
desastres naturais de origens hidrológicas, meteorológicas e, principalmente,
biológicas, comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder
público municipal;

CONSIDERANDO que o município de Vitória do Mearim intergra
o rol dos Municípios listados pelo Decreto Estadual nº 35.672 como um
dos 29 atingidos por chuvas intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), que
potencializa os efeitos oriundos da iminência de um problems biológico
(Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto,
favorável  à declaração de situação de calamidade.

DECRETA
Art. 1° Fica declarada situação de calamidade, em todo o território

do Município de Vitoria do Mearim, para fins de prevenção e enfrentamento
ao vírus H1N1 e a COVID-19 (Doença lnfecciosa Viral - COBRADE
1.5.1.1.0), bem como para prestação de socorro e assistência humanitária
à população do município vitoriense atingido por chuvas Intensas
(COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Anexo Único do Decreto Estaual nº
35.672  e Instrução Normativa n° 02,  de 20 de dezembro de 2016, do
Ministério da Integração Nacional.

Art. 2° Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
juridicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5°, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.
24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° da Lei
Federal n° 13.979,  de 0 6 de fevereiro de 2020;

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde;
IV - fica vedado, por l5 (quinze) dias, o trânsito interestadual de

ônibus, caminhões paus de araras ou similares, em todo o território do
MunicÍpio de Vitória do Mearim, a partir da nona hora do dia 22 de março
de 2020 (domingo), nos termos do Decreto Estadual nº 35.672/2020.

Art. 3º Os Órgãos que compõem o Sistema Municipal de Proteção
e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, ficam autorizados a
interagir entre si e prestar apoio suplementar técnico e operacional mútuo,
mediante prévia articulação e integração.

Art. 4° Todos os Órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de
resposta à situação de calamidade a que se refere este Decreto.

Art. 5° A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados
a este, dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos e

entidades do Poder Executivo Municipal.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e

produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o
art. 1°.

Gabinete da Prefeita de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão
aos 21 dias do mês de março de 2020.

DIDIMA MARIA CORRÊA COÊLHO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº. 010/2020 – GABINETE

São José de Ribamar, 13 de abril de 2020
A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência e de todos os
membros dessa Assembleia Legislativa, o mundo atravessa uma grave
crise sanitária, em razão da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus),
agravada em nosso Estado pelo grande número de casos de infecção pelo
vírus H1N1.

Apesar de todas as medidas de prevenção adotadas pelo Estado
do Maranhão e pelo município de São José de Ribamar, o cenário de
incertezas quanto ao aumento do número de infectados impõe a tomada de
decisões e adoção de providências, com um único objetivo: garantir proteção
à população ribamarense.

Nesse intuito, editei no dia 31 de março de 2020, o Decreto n.º
1669, que declara estado de calamidade pública no município de São José
de Ribamar, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

Nessa mesma linha de atuação, o Presidente da República, com
referendo do Congresso Nacional, conforme Decreto Legislativo n.º 06, de
2020 e o Governador do Estado do Maranhão também declararam estado
de calamidade pública, no âmbito de suas competências.

No Maranhão, o Governador Flávio Dino declarou estado de
calamidade pública nos termos do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de
março de 2020, objeto de reconhecimento por essa Casa Legislativa,
consoante Decreto legislativo n.º 498/2020.

Ressalto ainda, que a projeção de crise econômica nacional e
internacional, em decorrência da pandemia, além das restrições de circulação
de pessoas e das atividades econômicas acarretarão queda na receita, fato
este que deve gerar impactos sobre as metas fiscais do Município.

Diante de tal possibilidade, a Lei Complementar n.º 101/2000,
estabelece em seu art. 65, a flexibilização de algumas de suas determinações,
durante o estado de calamidade, desde que seja reconhecido pela Assembleia
Legislativa, no caso de Estados e Municípios.

Assim, Ilustres Deputados, diante do cenário de incertezas, com
a iminente necessidade de aumento dos gastos para ações de prevenção e
combate à COVID-19, torna-se impositiva a necessidade de utilização do
mecanismo previsto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por tais razões, o reconhecimento, por essa Casa Legislativa, da
ocorrência de calamidade pública, com efeito até 31 de dezembro de 2020,
em função da pandemia do novo Coronavírus e do surto de H1N1, garantirá
ao município de São José de Ribamar a adoção das medidas necessárias
para minimizar os impactos danosos dessa grave crise sanitária.

Na certeza de que o pleito merecerá dos seus Pares a melhor
acolhida,  e confiante na sensibilidade dos membros dessa Assembleia
Legislativa, reitero a Vossa Excelência e aos Ilustres Deputados os mais
elevados protestos de consideração e apreço.

EUDES SAMPAIO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 1669, DE 31 DE MARÇO DE 2020.

Declara estado de calamidade pública no município
de São José de Ribamar, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do artigo 59,
inciso VI c/c art. 106, caput e §1º, inciso II, todos da Lei Orgânica do
Município, bem como arts. 23, inciso II e 196 da Constituição Federal,

CONSIDERANDO:
I – a existência de pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus),

nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
II – O Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Senado

Federal, que reconhece, nos termos do art. 65 da LC 101/2000, a ocorrência
de estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020, devido à
pandemia de COVID-19;

III - a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);

IV – a edição do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março de
2020, que declara situação de calamidade no Estado do Maranhão, em
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da existência
de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
- Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas
(COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios que especifica;

V - a Recomendação Ministerial Conjunta REC-1ªPJCSJR-42020,
expedida pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e da Promotoria
de Justiça de Defesa do Cidadão de São José de Ribamar/MA;

VI - o aumento do número de casos confirmados de infecção por
H1N1 e Coronavírus (COVID-19), no Estado do Maranhão, em especial,
na vizinha São Luís;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública no município
de São José de Ribamar, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus
H1N1 e à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais
para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e do
Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta e
promoção das medidas de enfrentamento ao estado de calamidade, objeto
deste Decreto.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as
ações de resposta, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à
população afetada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º Em caso de risco iminente, e de acordo com o estabelecido
nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, poderão as
autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente
responsáveis pelas ações de resposta ao estado de calamidade:

I – Penetrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a
pronta evacuação;

II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas
com a segurança global da população.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE

RIBAMAR (MA), EM 31 DE MARÇO DE 2020.

EUDES SAMPAIO
Prefeito Municipal
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