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PROJETO DE LEI Nº 132/2020

Dispoe sobre auxílio especial devido aos
dependentes de profissional das áreas da saude
ou de atividades auxiliares essenciais no
enfrentamento a pandemia de Coronavirus
(COVID-19), no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre auxilio especial devido aos
dependentes de profissional das áreas da saude ou de atividades
auxiliares essenciais no enfrentamento a pandemia de Coronavirus
(COVID-19), no âmbito do Estado do Maranhão, que tenham falecido
ou venham a falecer em decorrencia do COVID- 19, ou causas
relacionadas ao COVID-19, sempre que tenham sido expostos ao vírus
no exercicio de suas funções profissionais.

Art.2º-Para efeitos desta lei, considera-se:
I – Profissionais de saúde: aqueles definidos na Resolução nº

218, de 06 de marco de 1997, do Conselho Nacional de Saúde.
II – Atividades auxiliares essenciais no enfrentamento a

pandemia: aquelas prestadas juntamente às descritas no inciso I,
essenciais para o funcionamento dos estabelecimentos hospitalares e
assemelhados, incluindo, mas não limitado a servic’os de:

a) segurança privada e vigilancia;
b) limpeza, asseio e conservação;
c) recepção de pessoas e bens;
d) alimentação hospitalar;
e) lavanderia;
f) administração hospitalar.
III – Dependentes: aqueles definidos no art. 16 da Lei no 8.213,

de 24 de julho de 1991, quais sejam, cônjuges, companheiros, filhos
não emancipados de qualquer condição menores de 21 (vinte e um
anos), ou inválidos, ou que tenham deficiência intelectual, ou mental,
ou deficiência grave; pais; e os irmãos não emancipados de qualquer
condição menores de 21 (vinte e um anos), ou inválidos, ou que tenham
deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave.

Art. 3º- E devido auxílio especial a cada um dos dependentes
de profissional das áreas da saude ou de atividades auxiliares essenciais
no combate a pandemia que venham a falecer em decorrência do COVID-
19, ou causas relacionadas ao COVID-19, sempre que tenham sido
expostos a risco de contaminação no exercicio de suas funções
profissionais e desde que a renda familiar, após o obito, nao seja superior
a duas vezes o limite máximo dos beneficios do Regime Geral de
Previdência Social.

Art. 4º - O auxílio especial sera pago mensalmente, no valor de
um salário minimo vigente e será devido:

I - Para cada dependente individualmente, desde que limitado
ao teto máximo estabelecido pela Previdência Social, no valor de R$
6.101,06 (seis mil, cento e um reais seis centavos), por família;

II - Independentemente da percepção de outros beneficios
previdenciários ou de transferencia de renda;

III - Ainda que o óbito que lhe dá causa tenha ocorrido antes da
publicação desta lei, desde que atendidos os critérios do artigo 3º.

Art. 5º - O direito a perceber o auxílio cessa:
I - Pela morte do beneficiário;
II - Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão,

independentemente de genero, ao completar vinte e um anos de idade,
salvo se for inválido ou tiver deficiencia intelectual ou mental ou
deficiência grave ou for declarado incapaz por decisão judicial;

III - Para filho, irmão, conjuge ou companheiro deficiente,
independentemente de gênero, declarado incapaz ou inválido, pela
cessac’ao da deficiência, incapacidade ou invalidez;

IV - Para cônjuge ou companheiro, transcorridos:
a) 5 (cinco) anos, caso não tenham filhos ou tenham filhos

maiores de 21 anos;
b) ate que o filho mais jovem complete 21 anos, caso tenham

filhos.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Brasil passa neste momento por uma grave crise sanitária
causada pelo novo Coronavirus (COVID-19). A doenc’a, que ja atinge
3.5 milhões de pessoas em todo o mundo, ja matou cerca de 251 mil
delas desde o fim de dezembro, em mais de cento e oitenta paises,
segundo a Organizac’ao Mundial da Saude (OMS). Diante da velocidade
com que a doenc’a se espalhou desde o inicio de sua detecc’ao, a OMS
declarou estado de pandemia no ultimo dia 11 de marc’o. No Brasil, o
Decreto Legislativo nº 06, de 20 de marc’o de 2020 reconheceu o
estado de calamidade em virtude da pandemia pelo novo coronavirus.
No Estado do Maranhão, o Decreto nº 35.672/2020, de igual forma,
declarou o estado de calamidade pública.

Até o momento presente, segundo dados da Secretaria de Saúde
do Estado do Maranhão, 4.227 (quatro mil duzentos e vinte e sete)
casos de COVID-19 foram confirmados, incluindo cerca de 450
(quatrocentos e cinquenta) profissionais da saúde. Ressalte-se que,
dos 249 (duzentos e quarenta e nove) óbitos registrados, 8 (oito) são
de profissionais da saúde.

Uma das estrategias recomendadas para o controle da doenc’a
passa por adotar ac’oes que desacelerem a contaminac’ao e achatem a
curva de crescimento da transmissao, com o objetivo de evitar que os
sistemas de saude entrem em colapso, o que acarretaria maior
transmissao e maior numero de mortes nao apenas pelo COVID-19,
mas por outras razoes que poderiam ser evitadas diante do atendimento
medico em condicoes adequadas.

Em paises que ja passaram, ou passam neste momento, por
estagios mais avanc’ados da pandemia, dois dos nucleos principais do
combate ao Coronavirus sao o fortalecimento dos servic’os de saude e
a protec’ao aos trabalhadores da saude.

E notavel que, no Brasil, cuja curva de contaminac’ao esta em
plena ascensao, o sucesso das ac’oes de prevenc’ao e combate a
pandemia passa, necessariamente, pela protec’ao aos profissionais da
saude e de areas auxiliares ou correlatas que estao trabalhando no
combate ao Coronavirus (COVID-19).

Em primeiro lugar, porque representam a linha de frente no
combate do COVID-19. Em segundo lugar, estao extremamente sujeitos
a contaminac’ao e a se transformar em vetores de contaminac’ao da
comunidade em func’ao do relevante servic’o que prestam em um
momento como o que atravessamos agora.

Os riscos a que estao expostos estes profissionais se agravam
porque ate o momento o Poder Publico tem sido incapaz de oferecer
equipamentos de protec’ao individual em quantidade e qualidade
adequadas para todos os trabalhadores da saude e de atividades
auxiliares, ou mesmo em garantir que estes equipamentos estejam
disponiveis para aquisic’ao pelos estabelecimentos hospitalares da
iniciativa publica subordinada a outros entes federados e os pertencentes
a iniciativa privada.

E fundamental compreender que nao apenas os profissionais
das mais diversas areas da saude estao sendo convocadas para trabalhar
em postos onde ha consideravel exposic’ao a altas cargas virais, mas
tambem aqueles que exercem atividades auxiliares ou conexas e ainda
assim essenciais para o funcionamento dos estabelecimentos que
prestam servic’os de saude: faxineiras, cozinheiras, vigilantes,
recepcionistas, trabalhadores administrativos e de servic’os gerais,
motoristas.

Neste momento, estes profissionais representam defesas
estrategicas indispensaveis do Estado e estao expostos a riscos que
incluem o de morte. E fundamental lembrar do crescimento, no ambito
do trabalho em saude no Brasil, do numero de trabalhadores sem
garantias trabalhistas. Encontra-se: contratos temporarios;
trabalhadores contratados para realizar atividades especiais
(plantonistas em hospitais, por exemplo); flexibilizac’ao na contratac’ao
de agentes de saude pelo governo brasileiro; terceirizac’ao de servic’os
auxiliares, alem do trabalho temporario. Muitos desses profissionais
estao na linha de frente contra o COVID-19 sem ter o minimo: a
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garantia de uma assistencia aos seus dependentes em caso de
falecimento por coronavirus.

O que a presente proposicao preve e a criacao de um auxilio
especial a ser pago mensalmente para os dependentes economicos
destes trabalhadores que venham a falecer em decorrencia da exposic’ao
ao Coronavirus que suas atividades profissionais exijam, quaisquer
que sejam suas posicoes no enfrentamento a pandemia.

Valorizar o trabalho destes profissionais e reconhecer a
importancia que desempenham em um contexto como o de uma
pandemia das proporcoes a que estamos assistindo, em que os riscos
cotidianos inerentes as suas profissoes sao multiplicados, nao pode
ficar restrito ao aplauso e nao e apenas uma postura acertada por parte
do Poder Publico: trata-se de uma estrategia de seguranca e defesa
contra uma ameaca invisivel. Por meio dela, o estado assume sua parcela
de responsabilidade sobre as vidas dos profissionais que hoje sao a
linha de frente e sobre as familias que vierem a perder um de seus
membros neste enfrentamento.

E por compreender que se trata de uma medida que certamente
contara com o apoio social necessario que contamos com a colaborac’ao
dos pares para a sua aprovac’ao.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 05 de maio de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 133 /2020

Garante aos profissionais do Sistema Único de
Saúde que especifica a reserva de leitos para
tratamento da Covid-19.

Artigo 1º - O Estado do Maranhão reservará leitos para garantir
o atendimento aos servidores do Sistema Único de Saúde que necessitem
de internação decorrente do tratamento para a Covid-19.

§ 1º – Os leitos reservados deverão ser localizados em áreas ou
alas designadas especialmente para o atendimento aos servidores do
Sistema Único de Saúde e preferencialmente em hospital de referência
para o tratamento da Covid-19.

§ 2º – O número de vagas reservadas aos servidores de que
trata esta Lei será fixado pelo Poder Executivo, com base em critérios
a serem estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde.

Artigo 2º - Os leitos reservados com base nesta Lei serão
destinados prioritariamente aos profissionais do Sistema Único de
Saúde que atuam em unidades dedicadas ao tratamento da Covid-19.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 30 de abril  de 2020.- RIGO TELES -
Deputado Estadual

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 18 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido e manifestado o Plenário seja encaminhada MENSAGEM
DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES A TODOS OS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E PROFISSIONAIS DAS
DEMAIS  ÁREAS, QUE ESTÃO ATUANDO EM VÁRIAS
FRENTES PARA CONTER O AVANÇO DO CORONA VIRUS,
NO ESTADO DO MARANHÃO. Parabenizamos esses profissionais
em nome de SUA EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO,
CARLOS LULA, DOS DIRIGENTES DOS CONSELHOS
REGIONAIS, DAS ASSOCIAÇÕES, DOS DIRIGENTES DOS
SINDICATOS DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS, DOS
RESIDENTES E ACADÊMICOS DE MEDICINA
VOLUNTÁRIOS, pela excelência profissional com que desempenham
suas funções, expondo ao risco suas próprias vidas e de seus familiares,
na tentativa de conter o avanço da pandemia causada pela COVID 19.

A esses profissionais externamos o nosso respeito, o nosso
reconhecimento e a nossa solidariedade, à forma com que cada um tem
dedicado, vinte e quatro horas/dia, a aplicar conhecimentos e orientações
no combate a pandemia da COVID 19. Na prática todos esses
profissionais estão ajudando a salvar vidas humanas,

Esta Augusta Casa Legislativa não pode deixar de reconhecer a
importância que cada profissional da área de saúde e demais áreas têm
na vida de nós maranhenses, acometido ou não pela COVID 19. A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão deseja em nome de
todos os maranhenses que, esses profissionais continuem inspirando
crescimento e qualificação, fatores indispensáveis para o processo de
evolução de uma sociedade.

Que a presente Moção seja encaminhada a Sua Excelência o Sr.
Secretário Carlos Lula, aos presidentes das entidades de classe e levada
ao conhecimento de todos os envolvidos no combate a COVID 19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de
maio de 2020. - HÉLIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

MOÇÃO DE PESAR Nº 19 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a família do Senhor, Celso
Coutinho, Casado com a professora aposentada do departamento de
Medicina da UFMA Maria Alice Coutinho e pai da professora do
departamento de Farmácia Denise Coutinho, Celso nasceu na cidade
de Guimarães, no Litoral Norte do estado, em 8 de dezembro de 1930.
Ele era advogado, formado pela extinta Faculdade de Direito do
Maranhão. Começou sua carreira por meio de movimentos estudantis,
chegando a presidir a União Maranhense de Estudantes (UME).

Foi presidente da Assembleia Legislativa em 1984, quando o
Maranhão atravessou grande turbulência política, por ocasião da escolha
dos deputados que atuariam como delegados nas eleições indiretas,
que elegeram Tancredo Neves para a Presidência da República, no
Congresso Nacional.

Homem de posição firme e de conduta ilibada, Coutinho elegeu-
se pela primeira vez prefeito de sua cidade em 1969. Liderou um
movimento para a construção do Hospital Municipal, que ficou
conhecido como “Passeata das Pedras”, em que os moradores doaram
as pedras para a edificação daquela casa de saúde.

Durante sua carreira política, foi eleito quatro vezes deputado
estadual e duas vezes prefeito do município de Guimarães. Residente,
Av. Henrique Leal, 410, Centro, no município de São Luís, nos seguintes
termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa
o seu mais profundo pesar pela perda irreparável do Ex Deputado,
CELSO COUTINHO, falecido em 02/05, na cidade de São Luís –
MA, um cidadão bem quisto por todos, deixando eternas saudades
a essa ilustre família e amigos. Rogamos a Deus que conforte e
abençoe a todos nesse momento de profunda dor e pesar.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
maio de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 617/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino
de Castro e Costa, bem como ao Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES, solicitando que sejam
viabilizados em caráter de urgência, Respiradores, UT’Is e/ou Semi-
uti’s, para o Hospital Macrorregional Tomás Martins, localizado
no município de SANTA INÊS / MA, no intuito de atender aos pacientes
em geral, como também, aqueles diagnosticados com o Covid-19.

A cidade de Santa Inês, localizada no oeste maranhense, hoje
com pouco mais de 90 (noventa) mil habitantes, encontra-se numa área
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estratégica para o atendimento dos enfermos da Região do Vale do
Pindaré e, infelizmente, vem atravessando grandes dificuldades em
todos os aspectos, notadamente na área da saúde pública. Observamos
precariedade nos atendimentos hospitalares, tanto local quanto
regional, assim sendo, solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentindo de viabilizar para aquele Hospital Macrorregional,
respiradores e equipamentos para a instalação de UTI’s ou de
semi-uti’s, para que possa garantir o mínimo de dignidade nos
atendimentos dos enfermos.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
não somente do município de SANTA INÊS – MA, como também da
Região do Vale do Pindaré.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 04 de maio de 2020. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 618 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste
Parlamento, requeiro à Vossa Excelência que sejam
encaminhados ofícios ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, bem
como à Comandante da 9º Companhia Independente de Bombeiros
Militar (CIBM), localizado no município de Santa Inês – MA, major
Érica Vanessa dos Santos Lindoso, para que autorizem e determinem
ao Corpo de Bombeiros, ajuda e organização nas filas bancárias no
município de Santa Inês.

Com o início dos pagamentos para os beneficiários do auxílio
emergencial, muitas pessoas recorrem às filas de bancos em busca de
informações, se juntando a outras que procuram por atendimento
presencial. As filas tornam-se gigantescas e a maioria dos que estão
nela não segue o distanciamento ideal um do outro, de dois metros,
como orienta a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A 9º Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM)
pertence a uma corporação cuja principal missão consiste na execução
de inúmeras atividades, dentre elas a de Defesa Civil e Socorros Públicos,
no âmbito de suas respectivas Unidades Federativas. O socorro às
vidas alheias é a principal atividade do 9º CIBM de Santa Inês.

É notória a pandemia que hoje sofremos e, na cidade de Santa
Inês, já existem alguns casos confirmados e inúmeros suspeitos.
Estamos preocupados com as aglomerações que vemos nas portas das
agências bancárias a todo o momento em virtude do pagamento do
auxílio emergencial, motivo pelo qual, solicitamos aqui, uma foça tarefa
no sentido de marcar e organizar as filas das instituições bancárias
localizadas no município de Santa Inês, garantindo uma logística para
que as pessoas estejam a dois metros de distância e, tenha uma melhor
organização nas filas.

Na observância do crescimento populacional de Santa Inês e
também do entorno, que muitas das vezes utilizam dos serviços
bancários existentes no município, fica evidente a absoluta necessidade
em organizar referidas filas, como também, orientações sobre os riscos
e sobre a importância do uso de máscaras e álcool em gel em espaços
públicos, na intenção da diminuição do contágio.

Visto que o município apresenta localização estratégica, capaz
de atender grande parte da demanda da região, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 04 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

PREFEITURA DE CAXIAS
A CIDADE QUE A GENTE QUER

À Sua Excelência, o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

MENSAGEM Nº 12/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
do Maranhão.

Em razão do art. 65, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal de
Caxias-MA estabelecer como competência privativa do Prefeito
Municipal: “Decretar Estado de Calamidade” encaminho, por intermédio
de Vossa Excelência, à elevada deliberação  dessa Egrégia Casa de Leis,
com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

A presente propositura legislativa tem por motivação precípua
decretar “Situação de Calamidade Pública até 31.12.2020” no Município
de CAXIAS/MA, em razão do agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação
brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de casos de
H1N1, com repercussões nas finanças públicas municipais, e para fins
do art. 65, da Lei Complementar nº101/2000.

Haja vista que o presente Projeto de Lei discute matéria que
merece imediata regulação, tendo em vista a urgência e relevância da
matéria, e que o tema requer a necessária e indispensável atuação do
novo Governo Municipal, solicito, nos termos do que estabelece o
artigo 41, da Lei Orgânica do Município, REGIME DE URGÊNCIA
em sua tramitação.

Diante disso, demonstrado o cabimento e adequação legal o do
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presente projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, bem
como a ausência de vícios formais ou materiais de legalidade, e
considerando não haver nenhuma usurpação de competência legislativa,
além de se verificar notório interesse público, submeto o Decreto
Municipal de n.º 143 de 21 de abril de 2020 à elevada consideração e
julgamento dos Nobres Edis, na certeza de que sua aprovação estará
em rigorosa sintonia com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, contando com o elevado espírito público do Parlamento
Estadual para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos
nossos protestos de elevada estima e consideração.

Caxias/MA, 21 de abril de 2020.
Atenciosamente,

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 143, DE 21 DE ABRIL DE 2020.

Declara estado de calamidade em Saúde Pública
no Município de Caxias-MA em virtude da
existência de casos confirmados pelo novo
coronavírus (COVID-19) e H1N1 no município,
em complementação às ações definidas nos
Decretos Municipais nº. 93, de 20 de março de
2020;  94,  de  22  de  março de 2020; 126, de 06 de
abril de 2020 e 132, de 12 de abril de 2020 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe artigo
65, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caxias, resolve:

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública
em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória,
causada pelo novo coronavírus (COVID- 19), declarada pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, que afeta todo o sistema
interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado
nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde – SUS;

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas
em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal,
quando do envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020,
para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da
Emergência (Calamidade) de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais nº
35.746, de 20 de abril de 2020, que alterou o Decreto nº 35.731, de 11
de abril de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das atividades
econômicas no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre
o estado de calamidade em saúde pública; e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 93, de 20 de
março de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública
no Município de Caxias – MA e dispôs sobre medidas de enfrentamento
à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência
(Calamidade) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por
conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou
a Portaria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o agravamento dessa crise, e entre outros,

a possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais de saúde
para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO por fim, todos os esforços de
reprogramação financeira que serão empreendidos para ajustar as contas
municipais, objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços
públicos e, ao mesmo tempo, intensificar as ações para enfrentamento
da grave crise de saúde pública que vem se instalando em Caxias/MA,
em razão da COVID-19, inclusive com a confirmação de casos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada “Situação de Calamidade Pública até
31.12.2020” no Município de CAXIAS/MA, em razão do agravamento
da crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento
do número de casos de H1N1, com repercussões nas finanças públicas
municipais, e para fins do art. 65, da Lei Complementar nº101/2000.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e
restrições constantes dos Decretos Municipais nº 93 de 20.03.2020,
94 de 22.03.2020, 126 de 06.04.2020 e 132 de 12.04.2020, acrescidas
do que dispõe o presente ato.

Art. 2º. Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as
medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 4º. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 30 de
abril de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida
estabelecimentos já mencionados nos decretos municipais acima
referenciados.

Art. 5º. O art. 3º do Decreto nº 94, de 22 de março de 2020, que
havia sido acrescido dos incisos constantes no art. 4º, do Decreto nº
126, de 06 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido do inciso XXXI,
o qual terá a seguinte redação:

XXXI – “Lojas destinadas à comercialização exclusiva de
tecidos”.

Art. 6º. O inciso XXX do art. 4º, do Decreto nº 126, de 06 de
abril de 2020, passa a vigorar acrescido da alínea (a), que terá a seguinte
redação:

XXX – os bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas,
devem disponibilizar servidores efetivos e/ou contratados para cumprir
e fazer cumprir os limites mínimo de distanciamento de 2,0 (dois)
metros entre as pessoas, com sinalização no solo, dentro e fora do
estabelecimento, devendo evitar aglomerações e com atendimento de
clientes reduzido a 50% da sua capacidade.

a – os bancos, as lotéricas e outras prestadoras de serviços
financeiros, só poderão atender e deixar adentrar nas suas agências,
quem estiver usando máscara, devendo ainda disponibilizar álcool gel
70 ou outra forma de higienização, sob penal de multa e cassação do
alvará de funcionamento, fora a responsabilização cível e penal.

Art. 7º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
evolução dos casos no Município.

Art. 8º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação
deste Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.
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Art. 9º. O poder Executivo Municipal solicitará, por meio de

Mensagem do Prefeito de Caxias enviada a Assemblei Legislativa do
Estado do Maranhão, o reconhecimento do “estado de calamidade
pública”, para fins do art. 65, da LRF.

Art. 10. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas
determinadas neste Decreto ficará a cargo dos órgãos de segurança
pública, com apoio dos órgãos de poder de polícia do Município, caso
necessário.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS
DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE.

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAXIAS
A CIDADE QUE A GENTE QUER

DECRETO Nº 93 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de emergência no Município de
Caxias e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus.

Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição da República;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo
coronavírus;

Considerando a existência de vários casos suspeitos de
contaminação pelo novo coronavírus, e que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
da doença.

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 36.672, de
19 de março de 2020, o qual, decretou estado de calamidade pública,
no Estado do Maranhão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o artigo
65, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caxias e considerando
a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, DECRETA:

Art. 1º Fica decretada situação de emergência no Município de
Caxias, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.

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

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;

II - nos termos do art. 4, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro 2020, cumulado com o art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços destinados ao enfrentamento da emergência.

Art. 3º Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Autarquias, continentes de unidades de atendimento ao público,
resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, deverão
avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços,
implementação de novas condições e restrições temporárias na
prestação e acesso, bem como outras medidas, considerando a natureza

do serviço e no intuito de reduzir, no período de emergência, o fluxo e
aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das
pessoas inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, no
grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas
mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus.

Art. 4º Confirmada a infecção pelo coronavírus ou caracterizada
outra doença, o servidor será licenciado para tratamento da própria
saúde, nos termos do artigo 38º, da Lei Municipal nº 1.261, de 23 de
agosto de 1993, seguindo procedimento fixado pela Secretaria Adjunta
de Gestão e Recursos Humanos.

Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance, visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pelo coronavírus, em especial, no período da emergência, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter ao regime de
teletrabalho:

I – pelo período de 7 (sete) dias, contados da data do reingresso,
o servidor que tenha regressado do exterior, advindo de área não
endêmica, ainda que sem sintomas compatíveis com quadro de infecção
pelo coronavírus;

II – pelo período de 14 (catorze) dias, o servidor:
a) que tenha regressado do exterior, advindo de regiões

consideradas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, endêmicas
pela infecção do coronavírus, a contar da data do seu reingresso no
território nacional;

b) acometido de sintomas compatíveis com o quadro de infecção
pelo coronavírus, conforme orientação das autoridades de saúde e
sanitária, a contar da comunicação efetuada pelo servidor.

III – pelo período de emergência:
a) as servidoras gestantes e lactantes;
b) os servidores maiores de 60 (sessenta) anos;
c) os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição

de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da
infecção pelo coronavírus, nos termos definidos pelas autoridades de
saúde e sanitária.

§ 1º A execução do teletrabalho, nas hipóteses preconizadas
nos incisos do “caput” deste artigo, sem prejuízo da observância das
demais condições instituídas pelo titular do órgão da Administração
Direta e Autarquias, consistirá no desenvolvimento, durante o período
submetido àquele regime, das tarefas habituais e rotineiras
desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de
forma não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou
tarefas específicas, de mensuração objetiva, compatíveis com as
atribuições do cargo ocupado pelo servidor, de sua unidade de lotação
e com o regime não presencial.

§ 2º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Autarquias, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores
lotados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente
os necessários para o combate da pandemia.

Art. 7º Poderá ainda ser instituído regime de teletrabalho, no
curso do período de emergência, a critério e nas condições definidas
pelo titular do órgão da Administração Direta e Autarquias, para
servidores cujas atribuições, por sua natureza e meios de produção,
permitam a realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço
público.

Art. 8º A instituição do regime de teletrabalho no período de
emergência está condicionada: I – à manutenção diária na unidade de
servidores suficientes para garantir o atendimento;  II - à inexistência
de prejuízo ao serviço.

Art. 9º Mediante avaliação da chefia imediata e desde que não
haja prejuízos para os serviços da unidade, deverão ser deferidas aos
servidores férias acumuladas ou antecipadas as férias programadas,
com priorização para os servidores que se enquadrem nas situações do
inciso III do artigo 6º deste decreto.

Art. 10. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias
deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança
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urbana, assistência social e do serviço funerário.

Art. 11. Ficam vedados, ao longo do período de emergência:
I – afastamentos para viagens ao exterior;
II – a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Autarquias.
Art. 12. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as

unidades da Administração Direta e Autarquias deverão adotar as
seguintes providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II – fixação, pelo período de emergência, de condições mais
restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis
à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III – disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV – evitar escalar, pelo período de emergência, servidores
gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer
doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas
mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, em postos de
atendimento direto, com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso
não lhes seja aplicável o regime de teletrabalho, realocando-os para
realização de serviços internos;

V – reorganização da jornada de trabalho dos servidores,
permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora
dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte público da
Capital, se possível em turnos;

VI – evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII – suspender ou adiar, em especial em relação às pessoas
inseridas no grupo de risco de evolução para os sintomas graves
decorrentes da infecção pelo coronavírus, o comparecimento presencial
para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou quaisquer
outras providências administrativas;

VIII – manter a ventilação natural do ambiente de trabalho;
IX – determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras,
exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores,
a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades
de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis
ou infectados pelo coronavírus;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de emergência, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

c) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo
das prestadoras de serviço a adoção das rotinas de limpeza e manutenção
dos aparelhos de ar condicionado, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária;

X – dispensa de comparecimento dos estagiários dos órgãos
da Administração Direta e Autarquias, salvo os estagiários da Secretaria
Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes e Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, que poderão ser dispensados a critério e nas
condições definidas pelos titulares dos respectivos órgãos e ente;

XI - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das
medidas preventivas, em especial os profissionais das áreas de
educação, saúde, segurança urbana e assistência social;

XII – disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como
outros materiais e insumos recomendados pelas autoridades de saúde
e sanitária, para todos os servidores que exerçam atividades de
atendimento ao público;

XIII – disponibilização de sistema de trabalho remoto para os
servidores públicos municipais;

XIV - suspensão de todos cursos, oficinas e eventos similares,
promovidos pelo Município de Caxias. Parágrafo único. O atendimento
presencial deverá ser mantido, porém mediante prévio agendamento,
exceto nas áreas de saúde, segurança, assistência social e serviço
funerário.

Art. 13. Fica determinado o fechamento imediato de museus,
bibliotecas e centros culturais públicos municipais, bem assim a
suspensão de programas municipais que possam ensejar a aglomeração
de pessoas.

Art. 14. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
deverá tomar as medidas necessárias para:

I – fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus
acerca das medidas a serem adotadas pelos trabalhadores e usuários
visando sua proteção individual;

II – adequação da frota de ônibus em relação à demanda;
III – limpeza e higienização total dos ônibus, em especial nos

pontos de contato com as mãos dos usuários, e também do ar
condicionado, quando presente;

IV - disponibilização de álcool em gel aos usuários e
trabalhadores, na entrada e saída dos veículos; V – orientação para que
os motoristas e cobradores higienizem as mãos a cada viagem;

VI – higienização dos veículos de transporte individual de
passageiro, periodicamente durante o dia; Art. 15. Fica determinado à
Secretaria Municipal da Saúde que adote providências para:

I – capacitação de todos os profissionais para atendimento,
diagnóstico e orientação quanto às medidas protetivas;

II – estabelecimento de processo de triagem nas unidades de
saúde que possibilite a rápida identificação dos possíveis casos de
COVID-19 e os direcione para área física específica na unidade de
saúde – separada das demais - para o atendimento destes pacientes;

III – aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs
para profissionais de saúde; IV – ampliação do número de leitos para
os casos mais graves;

V – antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de
postos de atendimento;

VI – utilização, caso necessário, de equipamentos públicos
culturais, educacionais e esportivos municipais para atendimento
emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os
grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas;

§ 1º A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos
demais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados
temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento
à população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto à
sua viabilidade, pela Secretaria Adjunta de Gestão e Recursos Humanos.

§ 2º A Secretaria Municipal da Saúde expedirá recomendações
gerais à população, contemplando as seguintes medidas:

I – que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas;
II – que disponibilize informações através de atendimento

telefônico, em número a ser amplamente divulgado, com a possibilidade
de atendimento realizado, por servidor treinado, com base em “script”
elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde que permita identificar
potencial pessoa infectada e, se for o caso, providenciar a coleta
domiciliar para realização do exame;

III – que realize campanha publicitária, em articulação com os
governos estadual e federal, para orientação da população acerca dos
cuidados a serem adotados para prevenção da doença, bem como dos
procedimentos a serem observados nos casos de suspeita de
contaminação;

IV – que oriente bares, restaurantes e similares a adotar medidas
de prevenção.

Art. 16. Fica determinado à Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia que:

I – capacite os professores para atuarem como orientadores
dos alunos quanto aos cuidados a serem adotados visando à prevenção
da doença;

II – realize mutirão de orientação aos responsáveis e alunos;
III – busque alternativas para o fornecimento de alimentação
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aos estudantes;

IV – promova a interrupção gradual das aulas na rede pública
de ensino, com orientação dos responsáveis e alunos acerca da COVID-
19 e das medidas preventivas;

V – oriente as escolas da rede privada de ensino para que
adotem o mesmo procedimento estabelecido no item anterior;

Art. 17. Fica determinado à Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social que:

I - desative os serviços que impliquem necessidade de
deslocamento de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, à exceção
dos referentes a acolhimento e visitação domiciliar ao idosos com
necessidades;

II - suspenda ou limite visitas a uma vez a cada duas semanas,
nos centros de acolhimento de pessoas idosas;

III – garanta que os profissionais que trabalhem nas unidades
de acolhimento, bem como os visitantes utilizem máscaras de proteção
e mantenham as mãos higienizadas.

Art. 18. Fica determinado à Secretaria Municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude que:

I – reprograme os eventos públicos;
II – cancele todos os demais eventos que gerem aglomeração de

pessoas;
Art. 19. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização

para eventos públicos e temporários.
Parágrafo único. Os órgãos competentes adotarão as

providências necessárias para revogação daqueles já expedidos.
Art. 20. Nos processos e expedientes administrativos, ficam

interrompidos todos os prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta)
dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.

Art. 21. Serão divulgadas mensagens informativas em locais
públicos.

Art. 22. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Autarquias, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas
complementares, relativamente à execução deste decreto, e decidir casos
omissos.

Art. 23. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
e vigorará enquanto durar a situação de emergência, nos termos da Lei
nº 13.979, de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PREFEITO DE CAXIAS, ESTADO DO

MARANHÃO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAXIAS
A CIDADE QUE A GENTE QUER

DECRETO N°94/2020

“Decreta medidas de emergência de saúde pública
tendo em vista o enfrentamento à ameaça de
propagação do novo Coronavírus classificado
como Pandemia, e já declarado a situação de
calamidade no Estado do Maranhão, conforme
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020 e de
situação de emergência conforme decreto
Municipal nº 93 de 20 de Março de 2020 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe artigo
65, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caxias e Constituição
Federal, resolve:

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública
no Brasil, com reflexos diretos nos estados e municípios, em decorrência

da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), necessitando a intensificação, a cada dia,
das ações emergenciais da Prefeitura de Caxias,

CONSIDERANDO ainda, a necessidade da adoção de medidas
urgentes para promover o isolamento social da população durante este
período excepcional, considerando o que informa as autoridades de
saúde, que o isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes
medidas de controle do avanço do novo Coronavírus (COVID-19),

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), bem como a Declaração
de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da
Portaria nº 188/GM/MF, de 03 de fevereiro de 2020, nos termos do
Decreto Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo
Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde como Pandemia,
alertando para o risco potencial de a doença infecciosa atingir a
população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que
já tenham sido identificados como de transmissão interna;

CONSIDERANDO as medidas de emergência de saúde pública
definidas no Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, pelo Governo
do Estado do Maranhão e a urgência no enfrentamento à ameaça de
propagação do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO ainda, que apesar da massificação de
informações do perigo de um colapso no sistema de saúde, a população
resiste ao apelo das autoridades publicas para que fiquem isolados em
suas casas para evitar a proliferação do vírus COVID-19.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suspenso o funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais, inclusive,
Shoppings Centers, a partir das 00:00h do dia 23 de Março de 2020.
bem como as atividades de construção civil, no âmbito do Município
de Caxias, pelo prazo de 15 (quinze dias), podendo este prazo ser
prorrogado por igual período sucessivamente enquanto durar o estado
de calamidade pública em razão do avanço do novo coronavírus
(COVID-19).

Parágrafo único. Permite-se aos restaurantes os serviços de
entrega (delivery).

Art. 2º - Fica suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir
de 00:00h do dia 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020, as
atividades coletivas ou eventos em (cinemas, clubes, academias, boates,
teatros, casas de espetáculos e eventos religiosos) realizados em:

I – Em locais fechados, aglomeração acima de cinco pessoas;
II – Em locais públicos, aglomeração acima de 10 pessoas;
Art. 3º - A suspensão a que se refere o art. 1º, deste Decreto,

não se aplica aos seguintes estabelecimentos:
I – mercados, supermercados, hipermercados, mercearias,

açougues, peixarias, fruteiras e centros de abastecimento de alimentos,
as distribuidoras e centros de distribuição de alimentos;

II – relacionados ao comércio, serviços e indústria na área da
saúde;

III – farmácias e drogarias;
IV – indústrias alimentícias, de produtos perecíveis, de

alimentação animal, de higiene, limpeza, assepsia, e as que atendam os
serviços de saúde;

V – postos revendedores de combustíveis que deverão
funcionar no horário de 7h às 19h, com a suspensão do funcionamento
das lojas de conveniência localizadas nesses postos;

VI – distribuidoras de gás;
VII – lavanderias;
VIII – lojas de venda exclusiva de água mineral;
IX – padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no

local;
X – distribuidoras de energia elétrica, água, saneamento básico,
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serviço de limpeza urbana e coleta de lixo;

XI – hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes;
XII – serviços de telecomunicações e de processamentos de

dados;
XIII – transportadoras;
XIV – produção de embalagens de papel, papelão, vidro e

plástico;
XV – indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e

de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos
ópticos;

XVI – fabricação de bebidas não alcoólicas;
XVII – fabricação de sabão, detergente, produtos de limpeza,

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e
XVIII – fabricação de equipamentos e acessórios para segurança

e proteção pessoal e profissional;
XIX – que desenvolvam serviços na área da construção civil

ou de obras, relacionados com a área da saúde pública e com o
saneamento básico;

XX – serviços de segurança, higienização e vigilância;
XXI – os bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas,

devendo ser respeitado e cumprido um limite máximo para acesso e
distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas;

Parágrafo único. Fica vedado o funcionamento das áreas comuns
dos hotéis e todas as refeições devem ser servidas exclusivamente no
quarto.

Art. 4º - Ficam excetuadas as atividades comerciais, industriais
e serviços essenciais, quando contratadas e demandadas pelo Poder
Público.

Art. 5º - Não se enquadram, ainda, nas vedações deste Decreto:
os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em
geral, as funerárias, os estabelecimentos comerciais que prestem,
apenas, os serviços de entrega (delivery).

Art. 6º - No tocante aos serviços de transporte público coletivo
municipal, o seu funcionamento será disciplinado por atos próprios
da Secretaria Adjunta Municipal de Trânsito e Transporte.

Art. 7º - Em caso de descumprimento aplicam-se,
cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total da atividade
e cassação de alvará de localização e funcionamento na forma da
legislação vigente.

Art.8º - Os estabelecimentos que não se enquadram na
suspensão das atividades deste decreto conforme dispõe o Art. 3° e
seus incisos, e Art. 5°. Está obrigado a disponibilizar gratuitamente
aos seus empregados no local de trabalho meios de proteção contra o
COVID 19.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,

ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS
DE MARÇO DE 2020.

FABIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAXIAS
A CIDADE QUE A GENTE QUER

DECRETO N° 126 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Prorroga, até 12 de abril de 2020, as medidas que
especifica as medidas destinadas à prevenção do
contagio e ao combate à propagação da
transmissão da COVID-19, infecção humana
causada pelo Coronavírus e já declarado situação
de calamidade no Estado do Maranhão, conforme
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020 e de

situação de emergência conforme decreto
Municipal nº 93 de 20 de Março de 2020,altera o
Decreto 94/2020,de 22 de março de 2020,para
adequar ao Decreto Estadual nº: 35.714, de 03 de
abril de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe artigo
65, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caxias, resolve:

CONSIDERANDO o Decreto nº: 10.282 de 25 de março de
2020, do Presidente da República, que alterou o artigo 3º do Decreto nº
10.282/2020 de 20 de março de 2020, que acrescenta o inciso XXXIX,
que inclui- atividades religiosas de qualquer natureza como atividades
essenciais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde,

CONSIDERANDO o Decreto do Governador do Estado do
Maranhão nº: 35.714 de 25 de março de 2020, que o art. 2º, alterou o §
1º do art. 1º, os incisos XIII e XIV do art. 2º, o art. 4º e o art. 5º do
Decreto 35.677de 21 de março de 2020, e no artigo 3º do Decreto nº
35.714/2020 altera o art.2º do Decreto 35.677/2020, para acrescentar
os incisos XIII-A e XVI a XXI e dos §§ 1º a 3º,

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública
no Brasil, com reflexos diretos nos estados e municípios, em decorrência
da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), necessitando a intensificação, a cada dia,
das ações emergenciais da Prefeitura de Caxias,

CONSIDERANDO ainda, a necessidade da adoção de medidas
urgentes para promover o isolamento social da população durante este
período excepcional, considerando o que informa as autoridades de
saúde, que o isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes
medidas de controle do avanço do novo Coronavírus (COVID-19),

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), bem como a Declaração
de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da
Portaria nº 188/GM/MF, de 03 de fevereiro de 2020, nos termos do
Decreto Federal nº 7.616, de 17 de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO as medidas de emergência de saúde pública
definidas no Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, pelo Governo
do Estado do Maranhão e a urgência no enfrentamento à ameaça de
propagação do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO ainda, que apesar da massificação de
informações do perigo de um colapso no sistema de saúde, a população
resiste ao apelo das autoridades públicas para que fiquem isolados em
suas casas para evitar a proliferação do vírus COVID-19.

DECRETA

Art. 1º - Ficam prorrogado até 12 de abril de 2020, a suspensão
das atividades econômicas constante do art. 1º do Decreto 94/2020 de
22 de março de 2020.

Art.2º - O Parágrafo Único do artigo 1º do Decreto 94 de 22 de
março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo Único: Estabelecimentos como bares, restaurantes,
lanchonetes, deposito de bebidas e outros que sejam assemelhados,
poderão entregar produtos em sistema de delivery, drive thru ou retirada
no próprio estabelecimento, mediante pedidos via telefone ou internet,
vedada abertura ao público.

Art.3º - O art.2º do decreto 94 de 22 de março de 2020, por
força do decreto federal 10. 292 de 25 de março de 2020, passa a
vigorar coma seguinte redação:

Art. 2º Fica suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir
de 00:00h do dia 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020, as
atividades coletivas ou eventos em (cinemas, clubes, academias, boates,
teatros, casas de espetáculos) realizados em:

I – Em locais fechados, aglomeração acima de cinco pessoas;
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II – Em locais públicos, aglomeração acima de 10 pessoas;
Art. 4º - O art. 3º do Decreto 94 de 22 de março de 2020, passa

a vigorar acrescido dos incisos XXII a XXX e dos §§ 1º a 3º, os quais
terão a seguinte redação:

“Art.3º (...)
(...)
XXII – locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a

exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de
rodovias;

XXIII – as atividades industriais;
XXIV – a fabricação e comercialização de materiais de

construção, incluídos os home centers, bem como os serviços de
construção civil;

XXV – os serviços de fabricação, distribuição e comercialização
de produtos óticos;

XXVI – as atividades das empresas do segmento de controle
de vetores e pragas urbanas;

XXVII – as atividades internas das instituições de ensino visando
à preparação de aulas para transmissão via internet;

XXVIII – as atividades de recebimento e processamento de
pagamento a empresas comerciais que trabalham em sistema de carnês;

XXIX – atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas
as determinações do Ministério da Saúde (decreto federal 10.292/2020,
de 25 de março de 2020).

XXX – os bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas,
devem disponibilizar servidores efetivos e/ou contratados para cumprir
e fazer cumprir os limites mínimo de distanciamento de 2,0 (dois)
metros entre as pessoas, com sinalização no solo, dentro e fora do
estabelecimento, devendo evitar aglomerações e com atendimento de
clientes reduzido a 50% da sua capacidade.

§1º - as empresas comerciais referidas no inciso XXVIII, a
abertura está autorizada exclusivamente para recebimento e
processamento de pagamento, devendo ser afixado tal informação em
local visível a população.

§2º - em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos,
impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias, abrangendo
concomitantemente:

a) Controle de entrada de entrada de clientes/ funcionários,
mantendo a distância mínima (2,0) metros de segurança entre as pessoas;

b) Uso obrigatório de proteção individual, podendo ser
máscaras laváveis ou descartáveis;

c) Higienização frequente das superfícies;
d) Disponibilização aos funcionários e aos clientes de

álcool em gel e/ou água e sabão.
§3º - é proibida a permanência de pessoas que apresentem

sintomas gripais no interior das empresas comerciais, instituições
financeiras e das casas lotéricas, sendo vedado o seu atendimento.

Art. 5º - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das
infrações administrativas previstas, na Lei Federal 6.437 de 20 de
agosto de 1977, bem como dos crimes previstos no Código Penal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Publique - se, Registre-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,

ESTADO DO MARANHÃO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL
DE DOIS MIL E VINTE.

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAXIAS
A CIDADE QUE A GENTE QUER

DECRETO Nº 132 DE 12 DE ABRIL DE 2020.

Prorroga, até 20 de abril de 2020 o disposto no
decreto municipal nº 126, de 06 de abril de 2020,
as medidas que especifica as medidas destinadas
à prevenção do contagio e ao combate à
propagação da transmissão da COVID-19,
infecção humana causada pelo Coronavírus e já
declarado situação de calamidade no Estado do
Maranhão, conforme Decreto nº 35.672, de 19 de
março de 2020 e de situação de emergência
conforme decreto Municipal nº 93 de 20 de Março
de 2020,altera o Decreto 94/2020,de 22 de março
de 2020,para adequar ao Decreto Estadual nº:
35.714, de 03 de abril de 2020 e decreto Estadual
35.731 de 11 de abril de 2020 dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe artigo
65, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caxias, resolve:

CONSIDERANDO O Decreto nº:35.731 do Governo do
Estado do Maranhã que estabelece restrições a atividades econômicas
essenciais e não essenciais nos municípios com casos positivos de
coronavírus;

CONSIDERANDO que em Caxias já há a confirmação de 02
(dois) casos positivo para coronavírus.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogado até 20 de abril de 2020, o disposto
no Decreto Municipal nº 126 de 06 de abril de 2020.

Parágrafo Único: as regras dispostas no decreto poderão ser
revistas a qualquer tempo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,

ESTADO DO MARANHÃO, AOS DOZE DIAS DO MÊS DE
ABRIL DE DOIS MIL E VINTE.

FABIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

GOVERNO DE PRESIDENTE DUTRA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Ofício n° 100/2020/GP

Presidente Dutra, 05 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, o
anexo Decreto nº 108, de 02 de maio de 2020 que “Declara Estado de
Calamidade Pública, em razão do agravamento da crise de saúde
pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) em
complementação às ações definidas no Decreto Municipal nº 024,
de 19 de março de 2020 e Decrets complementares, e ainda, suas
repercussões nas finanças públicas municipais municipais, e para
os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
e dá outros providências”.
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O referido Decreto segue acompanhado da respectiva

Mensagem, para análise pelo plenário dessa Casa do Povo.
Ao ensejo, aproveito a oportunidade, para apresentar-lhe

nossos votos da mais alta estima e apreço.
Atenciosamente.

JURAN CARVALHO DE SOUZA
Prefeito Constitucional do Municío de Presidente Dutra

À Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
São Luís - Maranhão

GOVERNO DE PRESIDENTE DUTRA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

MENSAGEM

A Sua Excelência o Senhor,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
São Luís - Maranhão
Assunto: Decreto Municipal nº 108/2020 de Calamidade Pública.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso
Decreto que Declara Situação de Calamidade Pública no Município de
Presidente Dutra.

Por força do disposto no art. 65 da Lei Complementar n.º 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), solicito a
Vossa Excelência e seus nobres pares, o reconhecimento de Estado
de Calamidade Pública no Município de Presidente Dutra (MA),
em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), declarada
pelo Decreto Municipal n.º 108, de 02 de maio de 2020, com a
consequente suspensão da contagem dos prazos e das disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da LRF, bem como com as dispensas
do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei
Municipal n.º 646, de 20 de dezembro de 2019 (LOA/2020), e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º
101/2000.

Com efeito, vivemos sob a égide de pandemia internacional
ocasionada pela infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março do
corrente ano, com impactos que extrapolam a saúde pública e afetam a
economia global como um todo e poderão, conforme algumas
estimativas, levar a uma queda de até 2% (dois por cento) no Produto
Interno Bruto (PIB) mundial em 2020.

Neste sentido, é inconteste que no Brasil as medidas para
enfrentamento dos efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento
de dispêndios públicos, sejam eles na esfera federal, estadual ou
municipal, nunca antes previstos. Tanto isso é verdade que, apenas
para fins de início do combate da COVID-19, a União já abriu crédito
extraordinário na Lei Orçamentária Anual no importe de mais de R$ 5
(cinco) bilhões, conforme Medida Provisória n.º 924, de 13 de março
de 2020.

Vê-se, portanto, que a emergência do surto do novo coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia
nacional, estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com
esmorecimento da trajetória de recuperação econômica que vinha se
construindo e consequente diminuição significativa da arrecadação da
União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca
tendência de decréscimo de receitas e elevação de despesas do
Município de Presidente Dutra, os mecanismos de contingenciamento
exigidos bimestralmente pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal
poderão inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais ao
Município, o próprio combate à enfermidade geradora da calamidade
pública em apreço.

Por tal razão, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize,
excepcionalmente, da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida
a calamidade pública pela Câmara Municipal de Presidente Dutra -
MA, e enquanto está perdurar, o Município de Presidente Dutra (MA)
seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de
empenho prevista no art. 9º da mencionada Lei Complementar.

Ante todo o exposto, o reconhecimento pela Câmara Municipal
de Presidente Dutra - MA, da ocorrência do Estado de Calamidade
Pública declarada através do Decreto Municipal n.º 108, de 02 de maio
de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
viabilizará o funcionamento do nosso Município, com o fim de atenuar
os efeitos negativos para a saúde pública e para a economia
presidutrense.

Esperando que o presente Decreto seja reconhecido e acolhido
pelos Nobres Edis que compõem essa A. Casa, subscrevo-me enviando
a V.Exa. os meus protestos de estima e consideração.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE
MAIO DE 2020.

JURAN CARVALHO DE SOUZA
Prefeito Municipal

GOVERNO DE PRESIDENTE DUTRA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO Nº 108/2020, DE 02 DE MAIO DE 2020.

Declara “Estado de Calamidade pública”, em
razão do agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória, causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) em complementação às ações
definidas no Decreto Municipal nº 024, de 19 de
março de 2020 e Decretos complementares, e
ainda, suas repercussões nas finanças públicas
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA,
Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Presidente Dutra/MA,

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis,
com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde
Pública de importância internacional pela Organização Mundial da
Saúde -OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da
Calamidade de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em
Saúde Pública de Importância Nacional -ESPIN;
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CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas

em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal,
quando do envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020,
para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo
65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por
conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou
a Portaria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública
em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória,
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, que afeta todo o Sistema
Interfederativo de Promoção e Defesa da Saúde Pública, estruturado
nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, bem como o Decreto Municipal nº 024, de 19.03.2020 e
Decretos complementares, que dispõem sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 034, de
25.03.2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no
Município de Presidente Dutra e dispôs sobre medidas de
enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins
do art. 65, da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia do COVID19, e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise impõe,
entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas
de enfrentamento da Calamidade em saúde pública, já declarado de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do
efetivo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços
essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na
arrecadação municipal em decorrência dos fechamentos e da redução
das atividades econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do
avanço do coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Presidente Dutra as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em
saúde pública, todos os esforços de reprogramação financeira que serão
empreendidos para ajustar as contas municipais, objetivando manter a
regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo,
intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de saúde
pública que vem se instalando em Presidente Dutra, em razão do
COVID-19, inclusive com a confirmação de casos e por sua posição
geográfica sendo centro de regional e tendo o maior hospital municipal
da região e também o hospital Macro Regional do Estado, tem
naturalmente a busca de pessoas de outras cidades por serviços.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado “Estado de Calamidade Pública”
no Município de Presidente Dutra, em razão do agravamento da
crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e ainda, suas
repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do art.
65, da Lei Complementar nº 101/2000, tendo validade o Decreto até
31.12.2020, tendo em vista necessidade permanente de monitoramento
da pandemia.

Parágrafo Único - Serão mantidas todas as previsões e
restrições constantes do Decreto Municipal nº 024, de 19.03.2020 e
Decretos complementares, acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Calamidade pública
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades
dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo
Municipal, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas seguintes
secretarias:

I. Secretaria Municipal de Saúde;
II. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
III. Secretaria Municipal de Fazenda;
IV. Secretaria Municipal de Assistência Social;
V. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
VI. Controladoria e Ouvidoria Geral;
VII. Procuradoria Geral;
VIII. Comissão Permanente de Licitação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos de I a
VII deste artigo, laborem, preferencialmente, em regime de trabalho
remoto, conforme determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4º - Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo
Municipal autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para
se contrapor à disseminação do novo coronavírus (COVID-19),
observada a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 8.666/
1993, o disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o
estabelecido no Decreto Municipal nº 024, de 19.03.2020 e Decretos
complementares.

Art. 5º Ficam suspensas, por 120 (cento e vinte) dias, as férias
deferidas ou programadas dos servidores municipais.

Art. 6º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as
medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 7 º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I. Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II. Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as
peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas
indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo
estritamente necessário;

III. Disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;
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IV. Afastar, de imediato, pelo período de situação de calamidade

pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos,
expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho
remoto, se possível for;

V. Reorganização da jornada de trabalho dos servidores,
permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora
dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte público, em
regime de rodízio, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade
municipal;

VI. Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII. Suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução
para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o
comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos,
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas;

VIII. Determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a. Que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras,
exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores,
a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades
de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b. A intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser
suspenso em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta,
exceto nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde,
segurança urbana, assistência social e serviço funerários.

Art. 8° Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo
não se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos
congêneres.

Art. 9° Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Indireta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 10° A tramitação dos processos administrativos referentes
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 11° Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 17 de
maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a. Farmácias;
b. Hipermercados, supermercados e mercados;
c. Feiras livres;
d. Loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais;
e. Padarias;
f. Açougues e peixarias;
g. Hortifrútis granjeiros;
h. Quitandas;
i. Postos de combustíveis;
j. Pontos de venda de água e gás;
k. Material de construção essenciais para atividade pública;
l. Distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
m. Local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo;
n. Serviços funerários;

o. Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;

p. Assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;

q. Serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de
origem animal e vegetal;

r. Atividades de segurança pública e privada, incluídas a
vigilância, a guarda e a custódia de presos;

s. Telecomunicações e internet;
t. Serviços de refrigeração e ar condicionado;
u. Serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos
a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas,
dentre outros;

v. Serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das
áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada
no balcão, serviço de drive thru e tele entrega;

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/
ou centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação,
de acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a
sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar
o acesso de pessoas a no máximo 03(três) pessoa para cada 5,00mz
(cinco metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste
cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor
administrativo e outros, sob pena de aplicação de multa por infração
ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de
enterros com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal
e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que
couber, cassação de licença de funcionamento e interdição temporária

Art. 12° De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a
aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância
mínima necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus,
conforme orientação do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público
Municipal ou por ele autorizado e privado.

Art. 13° Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de
bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de
elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 14° Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 15° Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e da doença por ele causada e,
consequentemente proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração
pública municipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano
Municipal de Contingência, tais como:

I. Isolamento social voluntário para todas as pessoas, em
especial que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já
tenha havido confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de
07 (sete) dias, mesmo que não apresentem sintomas;
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II. Isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para

todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para
respirar);

III. Suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares;

IV. Utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 16° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I. Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do novo coronavírus; e

II. Quarentena: restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam
doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 17° Para enfrentamento da Situação de Calamidade de
saúde pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes
medidas:

I. Isolamento;
II. Quarentena;
III. Determinação de realização compulsória de:
a. Exames médicos;
b. Testes laboratoriais;
c. Coleta de amostras clínicas;
d. Vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e. Tratamentos médicos específicos.
IV. Estudo ou investigação epidemiológica;
V. Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

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

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

I. O direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II. O direito de receberem tratamento gratuito;
III. O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o
Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 18° Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade
em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde -, para
o monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada,
conforme Decreto n° 026 de 21.03.2020.

Art. 19° Fica a Secretaria Municipal de Saúde -FMS autorizada
a editar os atos normativos complementares necessários à execução
deste Decreto.

Art. 20° Fica o Município de Presidente Dutra autorizado a
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço
de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em
áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente
da secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 21° Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

Parágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior
número de servidores para evitar caos na prestação de serviços à
população, fica autorizado a contratação temporária de servidores,
pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 22° As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 23° Fica determinada a manutenção da suspensão das
aulas presenciais, na rede pública municipal e privada, até 17 de maio
de 2020.

Art. 24° Na hipótese de óbito de cidadão Presidutrense, o
cadáver deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço
funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir
o acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos,
para a despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o
cadáver nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou
com outro material qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata
de cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias
sobre os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito:
se não houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará,
de imediato, outro veículo funerário para transporte da urna, havendo
rompimento do saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser
comunicada imediatamente, bem como as autoridades de trânsito para
o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 7º Está proibida a realização das técnicas de somato
conservação em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem
limpeza e tampouco intervenções de tanatopraxia.

§ 8º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos
pelo Covid-19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e
outros órgãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas
rigorosas de proteção.

§ 9º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para
cadáver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando
resistência a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior,
devendo o cadáver ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/
SVO/IML (na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser
colocado imediatamente na urna funerária–caixão-, que deve ser vedado
ainda no morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma
hipótese).

§ 10° Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 rpm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 11° Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na
urna funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/
cremação.
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§ 12° Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas

em decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.
§ 13° O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,

neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 14° Se o destino final for cemitério, os funcionários não
devem abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o
mais profundo possível.

§ 15° O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo
para esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna:
com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com
quaternário de amônia ou detergente.

§ 16° Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnostica.

Art. 25º - Fica determinado no âmbito do município de
Presidente Dutra, a obrigatoriedade de uso obrigatório de máscaras,
cirúrgicas ou artesanais, durante o deslocamento pelo território
municipal para a realização de qualquer espécie de atividade.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos privados cujas
atividades estão permitidas pelo decreto nº 024 de 16.03.2020 e n°
107 de 30.04.2020, deverão tomar providencias necessárias para o
cumprimento do estabelecido no presente decreto pelos seus
funcionários, colaboradores e clientes, inclusive que estes ingressem e/
ou permanecem no local sem a utilização do Equipamento de Proteção
Individual previsto no caput do presente artigo.

Art. 26º - O disposto no presente decreto se aplica também
aos usuários de transporte coletivo municipal, transporte individual
remunerado de passageiros, taxis e moto taxi.

Art. 27º - O descumprimento das disposições contidas no
presente decreto, sujeita o infrator pessoa física ou jurídica, as
penalidades da legislação aplicáveis a espécie.

Art. 28º - O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio
de Mensagem do Prefeito de Presidente Dutra enviadas à Câmara
Municipal de Vereadores e a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, o reconhecimento do “Estado de Calamidade Pública”, para
fins do art. 65, da LRF.

Art. 29° Ficará a cargo da Secretaria Municipal Administração
e Finanças providenciar o contingenciamento do orçamento para que
os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 30° Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 31º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32º Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Centro Administrativo Ciro Evangelista, Gabinete do Prefeito,

Município de Presidente Dutra, Maranhão, em 02 de maio de 2020.

JURAN CARVALHO DE SOUZA
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001, 04 de maio de 2020.

Faco saber que a Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA
aprovou, e eu, RONALDO DO NASCIMETO MELO, presidente,
nos termos do art. 186, “g” do Regimento Interno, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:

A Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA decreta:

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrencia do estado de
calamidade puìblica no âmbito do municipio de
Presidente Dutra - MA, nos termos da solicitac’aÞo do
Excelentísismo Senhor Prefeito Municipal
encaminhada por meio da Mensagem nº 008/2020, de
04 de maio de 2020.

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art.
65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente
para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no
art. 2º da Lei municipal nº 646/2019 (LOA 2020), de 20 de dezembro
de 2019, da limitac’aÞo de empenho de que trata o art. 9º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como da suspensão da contagem dos
prazos e das disposições estabelecidas nos art. 23, 31 e 70 da mesma
lei, a ocorrencia do estado de calamidade puìblica, com efeitos ateì 31
de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Municipal nº 108/2020.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicacao.

Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA, 04 de maio de
2020.

RONALDO DO NASCIMENTO MELO
PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

PROJETO DE RESOLUCAO 001/2020 de 04 de maio de 2020

“Altera a redação do art. 3º caput e seu § 2º da
Resolução nº 004/2018, Regimento Interno,
para possibilitar a realização de sessões
ordinárias de forma virtual”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Presidente Dutra,
Estado do Maranhão, aprovou, e Eu, RONALDO DO NASCIMENTO
MELO, presidente, promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - O art. 3º da Resolução nº 004/2018, Regimento Interno
da Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art.3º - As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de
Presidente Dutra serão realizadas obrigatoriamente na sede do Poder
Legislativo, excetuadas as solenes, as itinerantes e aquelas que
excepcionalmente necessitem ser realizadas em meio virtual.

§1º Através de deliberação da maioria absoluta de seus membros
as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Presidente Dutra poderão
ser itinerantes.

§2º - Comprovada a impossibilidade de acesso à sede da Câmara
ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas Sessões
em outro local ou em meio virtual, por decisão do Presidente.

[...]
Paraìgrafo uìnico. O disposto no caput do presente artigo aplica-

se ao novo coronaviìrus (Covid-19).
Art. 2º - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua

publicac’aÞo, revogadas as disposic’oÞes em contraìrio.
Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA, 04 de maio de

2020.

RONALDO DO NASCIMENTO MELO
PRESIDENTE
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 058/2020/GP

Tutóia, 06 de maio de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão
Assunto: Encaminhamento Decreto de Calamidade Pública do
Município de Tutóia

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, venho através deste, encaminhar o
Decreto de Calamidade Pública nº 036/2020, bem como, o laudo da
Vigilância Epidemiológica e Imunização sobre a situação da pandemia
pelo novo coronavírus (COVID-19) no Município, nos termos
impostos pelo Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade, reitero votos de elevada estima e consideração,
ao tempo que me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Romildo Damasceno Soares
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 036, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

Declara “estado de calamidade pública”, em
razão do agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória, causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) e H1N1 em complementação às ações
definidas no Decreto Municipal n. 28, de 16 de
março de 2020, e ainda, suas repercussões nas
finanças públicas municipais, e para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTOIA, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município de Tutoia/MA,

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública
em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória,
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, que afeta todo o sistema
interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado
nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas
em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal,
quando do envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020,
para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, bem como o Decreto Municipal nº 028, de 16.03.2020,
que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 028, de
16.03.2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no
Município de Teresina e dispôs sobre medidas de enfrentamento à
pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins
do art. 65, da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19, e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise impõe,
entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus; e

CONSIDERANDO, por fim, todos os esforços de
reprogramação financeira que serão empreendidos para ajustar as contas
municipais, objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços
públicos e, ao mesmo tempo, intensificar as ações para o enfrentamento
da grave crise de saúde pública que vem se instalando em Tutoia, em
razão do COVID-19, inclusive com a confirmação de casos,

DECRETA:
Art. 1º Fica decretado “estado de calamidade pública” no

Município de Tutoia, em razão do agravamento da crise de saúde
pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória,
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) – classificação e
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número
de casos de H1N1 e ainda, suas repercussões nas finanças públicas
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101/
2000.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e
restrições constantes do Decreto Municipal nº 028, de 16.03.2020,
acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo
Municipal autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para
se contrapor à disseminação do novo coronavírus (COVID-19),
observada a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 8.666/
1993, o disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o
estabelecido no Decreto Municipal nº 028, de 16.03.2020.

Art. 3º Fica determinado no ambito do municipio de tutoia, a
obrigatoriedade de uso de mascaras, cirugicas ou artesanais, durante o
deslocamento pelo territorio municipal para a realização de qualquer
especie de atividade.

Paragrafo Unico. Os estabelecimentos privados cujas
atividades estão permitidas pelo decreto nº 028 de 16.03.2020, deverão
tomar providencias necessarias para o cumprimento do estabelecido
no presente decreto pelos seus funcionarios, colaboradores e clientes,
inclusive que estes ingressem e/ou permanecem no local sem a utilização
do Equipamento de Proteção Individual previsto no caput do presente
artigo.

Art. 4º O disposto no presente decreto se aplica tambem aos
usuarios de transporte coletivo municipal, transporte individual
remunerado de passageiros e taxis.

Art. 5º O descumprimento das disposições contidas no presente
decreto, sujeitá o infrator pessoa fisica ou juridica, as penalidades da
legislação aplicaveis a especie.

Art. 6º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de
Mensagem do Prefeito de Tutoia enviada à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o reconhecimento do “estado de calamidade
pública”, para fins do art. 65, da LRF.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tutoia (MA), em 29 de

Abril de 2020.

ROMILDO DAMASCENO SOARES
Prefeito Municipal de Tutoia-MA
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WELLINGTON PEREIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração, Gestão e Planejamento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

Oficio nº 021/ 2020 - GAB

Santa Helena (MA), 4 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do
Rangedor – Calhau.
CEP: 65071-750 – São Luís - MA
Assunto: Decretação de situação de emergência em Saúde Pública.

Senhor Presidente,

Com os cumprimentos de praxe, comunicamos a Vossa
Excelência e demais Pares dessa Augusta Casa Legislativa que o Chefe
do Executivo Municipal declarou Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de Santa Helena, conforme Decreto nº 14, de 2
de maio de 2020, publicado na EDIÇÃO Nº 603 do Diário Oficial do
Município, de 4 de maio de 2020, cujas cópias seguem em anexo.

Com base nas informações constantes no documento anexo e
atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, solicita-se o
Reconhecimento Estadual da situação de anormalidade declarada.

Dentre as razões pelas quais se requer o reconhecimento,
destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento adverso, os
quais implicam, de forma significativa, no comprometimento da
capacidade de resposta econômica e (ou) administrativa do Poder
Público Municipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro
complementar por parte dos Governos Federal e Estadual para as
ações de socorro e assistência à população e reabilitação do cenário.

Atenciosamente,

Zezildo Almeida Júnior
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

DECRETO Nº 014/2020.

Declara situação de emergência em saúde pública
no Município de Santa Helena e dispõe sobre novas
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
peio novo coronavírus (covid-19) e h1n1 em
complementação às ações definidas nos decretos
municipais n° 007/2020, n° 009/2020, nº 010/2020
e nº 013/2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA, no
uso das atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do
Município e,

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

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 3 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que exige esforço
conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da
etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de PANDEMIA
de COVID-19;

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 35.672, de
19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no
Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções
pelo vírus H 1 N 1, da existência de casos suspeitos e confirmados de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), em municípios da Baixada, Litoral e  Região do Alto
Turi maranhenses;

CONSIDERANDO que o Município de Santa Helena/MA já
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 à 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 por vírus,
bem como o risco de contaminação comunitária pelo Coronavírus
(COVID-19), com aumento significativo dos casos suspeitos, várias
confirmações e uma morte no Município de Santa Helena;

CONSIDERANDO, por fim, os  Decretos Municipais nºs
07, 09 e 10, 12, 13/2020,

DECRETA:

Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública
no Município de Santa Helena - MA, pelo período de 90 (noventa)
dias, a partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) -
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento
do número de casos de H1N1.

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação, ficam estabelecidas
as seguintes medidas:

I -  Determina-se a suspensão:
a) as comemorações relativas a aniversários, datas

comemorativas e demais eventos comemorativos públicos da cidade;
b) as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, a

partir de 03 de maio até o dia 31 de maio de 2020;
c) as missas, cultos, e reuniões em locais fechados, teatros,

cinemas, casas de shows e similares;
d) os serviços de transporte escolar;
e) as atividades coletivas com idosos e grupos de risco;
f) os eventos esportivos no Município.
II – Ficam suspensas:
a) a realização de atividades que possibilitem a grande

aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo;
b)  as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de

academias, shopping centers e similares, cinemas, teatros, bares,
restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e estabelecimentos
congêneres;

c)  visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados
por COVID-19, internados na rede pública ou privada de saúde;

d) os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos
dos processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder
Executivo;

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da  saúde;
IV - Fica suspenso, até o dia 31 de maio de 2020, passível de

prorrogação, o funcionamento de:
a) bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e

estabelecimentos congêneres;
b) templos, igrejas e demais instituições religiosas;
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c) academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos

similares;
e) lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou

prestem serviços de natureza privada;
f) camelôs e vendedores ambulantes;
§ 1º. No período de que trata o inciso  IV, deste artigo,

restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão
funcionar apenas por serviços de entrega.

§ 2º. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao
infrator a aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o
emprego de força policial, além de outras  previstas na legislação
municipal permanente, a exemplo de cassação do alvará de
funcionamento.

Art. 3º É admitido o funcionamento, das seguintes atividades
essenciais:

I - assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais,
clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;

II - distribuição e a comercialização de medicamentos e de
material médico-hospitalar;

III - distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios
por supermercados, mercados, quitandas e congêneres;

IV - serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;
V - serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica, gás e combustíveis;
VI - serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - serviços funerários;
VIII - serviços de telecomunicações;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais,

provedor de internet;
X - segurança privada;
XI - imprensa;
XII - fiscalização ambiental;
XIII - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e

reparação de veículos;
XIV - clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shops

e lojas de produtos agropecuários;
§ 1º. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos,

impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança fixados
pelas autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:

I - distância de segurança entre as pessoas, inclusive em filas
de acesso ou pagamento;

II - uso de equipamentos de proteção individual, podendo ser
máscaras laváveis ou descartáveis;

III - higienização frequente das superfícies;
IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool

em gel e/ou água e sabão.
§ 2º O funcionamento de mercados, quitandas e congêneres,

sem prejuízo ao disposto no § 1º deste artigo, exige a observância das
seguintes regras:

I – o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a
fim de que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua
habitual capacidade física;

II – o estabelecimento cuidará para que somente uma pessoa
por família ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados
casos de pessoas que precisem de auxílio;

III – os consumidores somente poderão adentar no
estabelecimento se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool
em gel ou 70% (setenta por cento), sendo indicado que os consumidores
obrigatoriamente usem máscaras no respectivo estabelecimento;

IV – o estabelecimento será responsável pela constante
higienização dos carrinhos e cestas após cada uso;

V – o estabelecimento deve possuir somente uma única entrada
e saída;

VI – o estabelecimento deve reduzir em 50% (cinquenta) por
cento a quantidade de carrinhos e cestas;

§ 3º. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao
infrator a aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o
emprego de força policial, além de outras  previstas na legislação
municipal permanente, a exemplo de cassação do alvará de
funcionamento;

§ 4º Os protocolos de segurança dispostos no §1º aplicam-se,
inclusive, aos centros de teleatendimento dos serviços médicos,
hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços
de saúde.

Art. 4º - Fica determinado no âmbito do Município de Santa
Helena, redução de 50% (cinquenta por cento) no transporte coletivo
de passageiros por via terrestres e hidroviário (D-20, Vans, Micro-
ônibus, lanchas e botes), ressalvadas apenas as emergências, bem como
o transporte de profissionais da saúde.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
ensejará ao infrator a aplicação de multa de até R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição
e o emprego de força policial, além de outras  previstas na legislação
municipal permanente.

Art. 5º -  Para o enfrentamento da Situação de Emergência ora
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal n° 13.979/2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 6° - Fica determinada a suspensão de todas as atividades
dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo
Municipal até o dia 12 de maio de 2020 ressalvadas as atividades
essenciais ou que possam ser desenvolvidas remotamente, por meio
eletrônico, sem atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses da necessidade de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, os servidores deverão laborar
conforme determinação dos respectivos Secretários Municipais titulares
da pasta a que o servidor esteja vinculado, sempre observando regras
de segurança para evitar o contágio.

Art. 7º - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os
órgãos da Administração Municipal deverão adotar as seguintes
providências:

I - Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto, por
videoconferência ou similares;

II - Fixação, pelo período estabelecido neste decreto, de
condições mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas
as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas
indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo
estritamente necessário;

III - Disponibilizar canais telefónicos ou eletrônicos de acesso
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - Afastar, de imediato, pelo período da situação de
emergência, servidoras gestantes, lactantes, e servidores maiores de 60
(sessenta) anos, desde que expostos a qualquer doença ou outra condição
de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da
infecção pela COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os
no trabalho remoto, sempre que for possível;

V - Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais.

Art. 8º. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de
sua competência,  poderão, se necessário, expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 9º. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 31 de
maio de 2020, passível de prorrogação ou antecipação, executadas
exclusivamente aquelas definidas com essenciais, nos termos do art. 3º
deste Decreto.

Parágrafo único. O desatendimento ou a tentativa de burla às
medidas estabelecidas neste pelo Município de Santa Helena
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caracterizará infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação de licença
de funcionamento e interdição temporária.

Art. 10.  Os produtores e os fornecedores de bens ou de serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem manifesta
mente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo COVID-
19;

Art. 11. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 12. Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e, consequentemente proteger a saúde e a vida
das pessoas, a Administração Pública Municipal recomenda as medidas
e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:

I - Isolamento social voluntário para todas as pessoas, em
especial que retornem de viagem de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II - Isolamento domiciliar voluntário de 15 (quinze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para
respirar);

III - Suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias
ou presídio e Unidades Hospitalares;

IV - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação
para que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada
a aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 13. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I. Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do novo Coronavírus; e

II. Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitas de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo Coronavírus.

Art. 14. Para enfrentamento da Situação de Emergência de
saúde pública decorrente do novo Coronavírus, poderão ser adotadas,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes
medidas:

I. Isolamento;
II.Quarentena;
III. Determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d)vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV. Estudo ou investigação epidemiológica;
V. Requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa.

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

§ 2º. Ficam assegurados, às pessoas afetadas pelas medidas
previstas neste artigo o direito de serem informadas permanentemente
sobre o seu estado de saúde e o respeito à dignidade, aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto
Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 15. Fica mantida a prática do isolamento social, como
forma de evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar
o achatamento da curva de proliferação do vírus no Munícipio de
Santa Helena.

Art. 16. É obrigatório, em todo o Município de Santa Helena,
o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis,
como medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção
e prevenção da COVID-19, infeção humana causada pelo Coronavírus
(SARS - Co V-2):

I - para uso de transporte compartilhado de passageiros;
II - para acesso aos estabelecimentos considerados como

essenciais (supermercados, mercados, farmácias, entre outros);
III - para acesso aos estabelecimentos comerciais;
IV - para o desempenho das atividades em repartições públicas

e privadas.
§ 1º - As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais

públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados.
§ 2º - O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer

conforme recomendação médica.
§ 3º - Os estabelecimentos públicos e privados deverão

incentivar seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a
utilizarem máscaras de proteção, não permitindo que pessoas sem
máscaras adentrem o estabelecimento comercial.

Art. 17. Para o atendimento às determinações da Portaria n°
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis
serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento
ou da quarentena, se for o caso.

Art. 18. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência
em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Emergência em saúde pública ora declarada.

Parágrafo Único. Compete ao Comité Municipal de
Prevenção e Combate à COVID-19 e ao Centro de Operações de
Emergência em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao
enfrentamento da proliferação da COVID-19, de acordo com a evolução
do cenário epidemiológico.

Art. 19. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SMS autorizada
a editar os atos normativos complementares necessários à execução
deste Decreto.

Art. 20. Fica o Município de Santa Helena autorizado a
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço
de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em
áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente
da secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 21. Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

Parágrafo Único - Demonstrada a necessidade de maior
número de servidores para evitar caos na prestação de serviços à
população, fica autorizada a contratação temporária de servidores,
pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 22. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 23. Ficam suspensas as linhas de transportes alternativo
irregular intermunicipais de passageiros com saída ou chegada ao
município de Santa Helena, até ulterior deliberação.

Art. 24. Ficam fechadas todas as vias de acesso para a entrada
na Zona Urbana da Sede do Município de Santa Helena, assim
considerada nos termos da legislação municipal vigente, no período
compreendido entre o primeiro minuto do dia 5 (cinco) de maio até às



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2020 21
00:00 do dia 10 do mesmo mês de maio, salvo para os abaixo
relacionados:

I. Os residentes da Cidade de Santa Helena ou que trabalhem
nos estabelecimentos liberados para funcionamento, por serem
considerados essenciais, nos termos do quanto regulamentado em
Decreto Municipal;

II. Os condutores de veículos automotores licenciados em Santa
Helena;

III. Veículos de carga de qualquer natureza;
IV. Autoridades públicas, policiais civis, militares e federais,

membros dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo;
V. Profissionais da área de saúde;
VI. Veículos oficiais;
VII. Ambulâncias e Viaturas Policiais;
VIII. Transportes público de passageiros, desde regulares junto

aos Órgãos de Trânsito e de Transportes, Estadual e Municipal;
IX. Servidores públicos que estiverem no efetivo desempenho

das suas atribuições;
X. Os que comprovarem a necessidade de adentrarem em Santa

Helena para resolverem situações relacionadas à saúde;
XI – Os motoristas e passageiros com destino à outras cidades

cujo acesso necessariamente tem a Rodovia MA 106;
§ 1º A comprovação de residência dar-se-á mediante a

apresentação de qualquer documento que ateste ser o portador morador
de Santa Helena, ou qualquer outro meio de prova admitido em Direito.

§ 2º O Município além dos Guardas Municipais de Trânsito,
poderá solicitar auxílio das forças de segurança (Polícia Militar e Civil
e Corpo de Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para
acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 3º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias
e os condutores questionados acerca de seu destino;

§ 4º O munícipe/viajante que pretenda a entrada e/ou
permanência no Município de Santa Helena, dever prestar as
informações requeridas pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar
o grau de probabilidade de contaminação, tais dados pertinentes
solicitados, devem ser verídicas, podendo ser responsabilizado
criminalmente pelas informações prestadas em desacordo com a verdade
dos fatos.

§ 5º. Quanto ao transporte intermunicipal regular,
especificamente os ônibus, vans ou micro-ônibus com viagens diárias
para a cidade de São Luís com destino final à Santa Helena, determina-
se que:

I – Todos os passageiros obrigatoriamente devem usar máscaras
no percurso da viagem, bem como o motorista e funcionários da
empresa;

II – A empresa de transporte deve obrigatoriamente dispor de
álcool gel 70% para todos os passageiros na entrada e saída do veículo;

III – É obrigatória a higienização de todo o ambiente interno do
veículo a cada viagem, podendo ser realizada com álcool em gel, 70%
(setenta por cento) ou água e sabão.

§ 6º O não atendimento às determinações dos servidores
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal,
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 25. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças providenciar o contingenciamento do orçamento para que
os esforços financeiros - orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate da COVID- 19.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNCÍPIO DE SANTA
HELENA, ESTADO DO MARANHÃO, 02 DE MAIO DE 2020.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

ZEZILDO ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal de Santa Helena/MA

PREFEITURA DE MIRINZAL
COMPROMISSO E AÇÃO

DECRETO Nº 05, DE 10 DE ABRIL DE 2020.

Declara situação de Emergência em Saúde Pública
no Município de Mirinzal e dispõe sobre medidas
de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complemento as ações definidas nos Decretos
Municipais nº 02/2020 e 03/2020 e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRINZAL, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais em conformidade
com a Lei Orgânica do Município de Mirinzal,

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de Mirinzal, expedir decretos para regulamentar
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06/02/2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da
emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em
Saúde Pública de Impotência Nacional, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, e que em 11 de março de 2020, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia
de COVID-19;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do art.
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 maio de 2000;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre
o estado de calamidade pública em saúde e as medidas de enfrentamento
à pandemia;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Mirinzal, as regras, procedimentos e medidas
para enfrentamento da citada situação de emergência em saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública
no Município de  Mirinzal, em razão da pandemia de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento
do número de casos de H1N1, bem como para prestação de socorro e
assistência humanitária às pessoas atingidas.

Parágrafo Único: Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 03, de 23 de março de 2020,
acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento da situação de emergência ora
declarada, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 3º Fica determinada a suspensão das atividades dos órgãos
públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até o
dia 26 abril de 2020, ressalvadas as atividades essenciais ou que possam
ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem atendimento
presencial, ou até ulterior deliberação.

Parágrafo Único: Nas hipóteses de necessidades de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, os servidores deverão laborar
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conforme determinação dos respectivos Secretários Municipais titulares
da pasta a que o servidor esteja vinculado, sempre observando regras
de segurança para evitar o contágio.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação
pelo Coronavírus (COVID-19), o servidor será imediatamente afastado
de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as
comprovações necessárias junto a Administração Pública, nos termos
da Lei nº 4.615/2006 e demais legislações especiais.

§ 1º - Aos servidores públicos municipais, que retornarem de
férias ou afastamentos legais, que chegam de locais com transmissão
comunitária do Coronavírus (COVID-19), deverão desempenhar suas
atividades via home office, durante 14 (quatorze) dias contados da
data de seu retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas diretorias
ou Coordenações de Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado
de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º - No caso do afastamento de que trata o parágrafo anterior
não incidirá qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária ao
servidor.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os
servidores deverão entrar em contato telefônico com o órgão responsável
pela gestão de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado
médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados
administrativamente.

Art. 5º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas
esferas de competências, adotar todas as providências legais visando
evitar ou reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores
das repartições públicas ao risco de contágio pelo Coronavírus (COVID-
19), especialmente, no período do Estado de Emergência e das medidas
transitórias previstas neste Decreto.

Art. 6º Ficam suspensas, durante o Estado de Emergência, as
férias deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde,
segurança urbana e assistência social.

Parágrafo Único: Os profissionais da saúde não poderão se
omitir de participarem das linhas de enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19) estabelecidas pela Administração, sob pena de caracterizar
negligência e omissão de socorro, exceto os casos das servidoras
gestantes, lactantes, e servidores maiores de 60 (sessenta) anos, desde
que expostos à condições de risco ou portadores de qualquer doença
que desenvolva sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo
COVID-19.

Art. 7º  Ficam suspensas as aulas nas escolas públicas
municipais e particulares até a data de 26 de abril de 2020, em
consonância com o  Decreto Estadual nº  35.713/2020.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
emergência, os afastamentos de servidores para viagens.

Art. 9º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos
da Administração Municipal deverão adotar as seguintes providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixar, pelo período estabelecido neste decreto, condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as
peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas
indispensáveis à execução e função dos serviços, e pelo tempo
estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período da situação de emergência,
servidoras gestantes, lactantes, e servidores maiores de 60 (sessenta)
anos, desde que expostos a qualquer doença ou outra condição de risco
de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção
pelo Coronavírus (COVD-19), dos seus postos de trabalho, inserindo-
os trabalho remoto, sempre que for possível;

V - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais.

Art. 10 Os titulares das secretarias municipais, no âmbito de
sua competência,  poderão, se necessário, expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 11 Fica determinado o fechamento de todas as atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 20 de
abril de 2020, passível de prorrogação ou antecipação, ficando isento
da medida os seguintes estabelecimentos:

I – assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais,
clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;

II – distribuição e a comercialização de medicamentos e de
material médico-hospitalar;

III – distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios
por supermercados, mercados, feiras, quitandas e congêneres;

IV – serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;
V – serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica, gás e combustíveis;
VI – serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII – serviços funerários;
VIII – serviços de telecomunicações;
IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X – segurança privada;
XI – imprensa;
XII – fiscalização ambiental;
XIII – borracharias, oficinas e serviços de manutenção e

reparação de veículos, inclusive os realizados por concessionárias;
XIV – locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a

exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de
rodovias;

XV – distribuição e a comercialização de álcool em gel e produtos
de limpeza, bem como os serviços de lavanderia;

XVI – clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shops
e lojas de produtos agropecuários, bem como serviços de inspeção de
alimentos e produtos derivados de origem animal e vegetal;

XVII – atividades industriais;
XVIII – fabricação e comercialização de materiais de

construção, incluídos os home centers, bem como os serviços de
construção civil;

XIX – serviços de fabricação, distribuição e comercialização
de produtos óticos;

XX – atividades das empresas do segmento de controle de
vetores e pragas urbanas;

XXI – atividades de recebimento e processamento de
pagamentos a empresas comerciais que trabalham em sistema de carnês.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitida apenas a retirada
no balcão e os serviços de drive thru e de delivery;

§ 2º Os estabelecimentos de que tratam os incisos do art. 11
deste Decreto deverão limitar o acesso de no máximo 3 (três) pessoa
para cada 5,00 m² (cinco metros quadrados) de área interna da loja, não
incluindo neste cálculo as áreas de depósito, almoxarifado,
estacionamento, setor administrativo e outros;

§ 3º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal
e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que
couber, cassação da licença de funcionamento e interdição temporária
do estabelecimento.

Art. 12 De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a
aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância
mínima necessária para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus
(COVID-19), conforme orientação do Ministério da Saúde.

Parágrafo Único: A vedação de que trata o caput deste artigo
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público
Municipal ou por ele autorizado e também as atividades privadas.

Art. 13 Os fornecedores e comerciantes de bens ou de serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
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excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem, em
decorrência da epidemia causada pelo Coronavírus (COVID-19);

Art. 14 Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário, para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 15 Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (COVID-19) e, consequentemente proteger a saúde e a
vida das pessoas, a Administração Pública Municipal, recomenda as
medidas e ações condidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social para todas as pessoas, em especial, as que
retornam de viagem de locais em que já tenha havido confirmação de
casos de Coronavírus (COVID-19), pelo prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar de 14 (quatorze) dias para todas as
pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para
respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias
ou presídios e unidades hospitalares;

IV - manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 16 Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, e outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do novo Coronavírus (COVID-19); e

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitas de contaminação, de maneiras a evitar a possível
contaminação ou a propagação do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 17 Para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), poderão ser
adotadas, por meio da Secretária Municipal de Saúde, entre outras, as
seguintes medidas:

I - Isolamento;
II - Quarentena;
III - Determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) teste laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - Estudo ou investigação epidemiológica;
V - Requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa.

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

§ 2º Ficam assegurados, às pessoas afetadas pelas medidas
prevista neste artigo o direito de serem informadas permanentemente
sobre o seu estado de saúde e o respeito à dignidade, aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização nos termos previstos em Lei.

Art. 18 Para o atendimento às determinações da Portaria nº
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis

serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento
ou da quarentena, se for o caso.

Art. 19 Fica instalado o Centro de Operações de Emergência
em Saúde, sob à coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da emergência em saúde ora decretada.

Parágrafo Único: Compete ao Comitê Municipal de
Prevenção e Combate ao Coronavírus (COVID-19) e ao Centro de
Operações de Emergência em Saúde, definir as medidas e estratégias
referentes ao enfrentamento da proliferação do Coronavírus (COVID-
19), de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 20 Fica o Município de Mirinzal autorizado a remanejar
mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviços de limpeza
e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas
definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da
secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 21 Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre secretarias, ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

Parágrafo Único: Demonstrada a necessidade de maior número
de servidores para evitar caos na prestação de serviços à população,
fica autorizada a contratação temporária de servidores, pelo prazo de
até 6 meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 22 As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos de Coronavírus
no Município.

Art. 23  Ficam suspensas as linhas de transporte interestadual
de passageiros com chegada ao município de Mirinzal, até ulterior
deliberação.

Art. 24 Fica determinado a instalação de barreiras nos acessos
rodoviários do Município, com a finalidade de controle sanitário e
orientação, principalmente, no acesso principal.

§ 1º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros), em regime de
colaboração mútua, para acompanhar e garantir a ordem durante o
período de restrição de acesso, de que trata o artigo anterior.

§ 2º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias
e os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 3º O viajante que pretenda a entrada e/ou permanência no
Município de Mirinzal, deve prestar as informações requeridas pelos
fiscais e agendes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, fornecer os demais dados pertinentes solicitados,
podendo ser responsabilizado criminalmente pelas informações
prestadas em desacordo com a verdade dos fatos.

§ 4º O não atendimento às determinações dos servidores
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal,
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 25 Fica a cargo da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças, providenciar o contingenciamento do orçamento para que
os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate do Coronavírus (COVID-19).

Art. 26 Revoga-se o Decreto Municipal nº 04, de 25 de março
de 2020.

Art. 27 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MIRINZAL,

ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE ABRIL DE 2020.

JADILSON DOS SANTOS COELHO
Prefeito Municipal
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