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MENSAGEM Nº 25 /2020

São Luís, 20 de abril de  2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 082/2020, que
dispõe sobre as diretrizes para as transferências de recursos do Fundo
Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 082/2020, que
dispõe sobre as diretrizes para as transferências
de recursos do fundo estadual de saúde para os
fundos municipais de saúde no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 082/2020.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento visa estabelecer as diretrizes
para transferências de recursos, de caráter permanente, do Fundo
Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde, nos seguintes
termos:

Art. 1º Estabelece as diretrizes para transferências de
recursos do Fundo Estadual de Saúde, para os fundos
municipais de saúde no Estado do Maranhão, com base
nos dispositivos da Constituição Federal art. 160, art.
196, art. 197 e art. 198, de caráter permanente.
§ 1º A transferência de recursos do fundo estadual de saúde
para fundos municipais de saúde se dará na modalidade
fundo a fundo.
§ 2º  É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega
e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos
Municípios;
§ 3º O empenho, liquidação e pagamentos não será
condicionado ao pagamento de créditos previdenciários
e/ou tributários; de certidão de regularidade com
autarquias estaduais; e comprovação de requisitos fiscais
federais ou estaduais.
[grifo nosso]

Por fazer menção a dispositivos e expressões que tratam de
diferentes espécies de transferências, forçoso tecer as considerações
a seguir.

É consabido que a Constituição Federal atribuiu aos entes
federativos diversas fontes de receita para fazerem frente às obrigações
constitucionais e legais existentes. Considerando que nem sempre há
paridade entre as receitas auferidas e os deveres impostos, o
ordenamento jurídico admite a transferência de recursos entre os entes
da Federação.

Os repasses de recursos podem se dar por meio da
transferência obrigatória ou repartição constitucional das receitas
tributárias (arts. 157 a 162 da Constituição da República), das
transferências voluntárias (art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal)
e das transferências automáticas (repasses decorrentes de previsão
em lei).

Ao fazer referência ao art. 160 da Constituição Federal, a
proposta legislativa supostamente se volta a disciplinar a repartição
constitucional das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da
Constituição da República).

A transferência obrigatória ou repartição constitucional das
receitas tributárias possui regras fixadas pela própria Constituição
Federal, que prevê, em seu art. 160, que a regra é impossibilidade de
retenção/restrição à entrega, a qual poderá ser excepcionada, nas
seguintes situações:

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega
e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não
impede a União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos:
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos
II e III.
[grifo nosso]

O Projeto de Lei nº 082/2020 propõe a total impossibilidade
de retenção ou restrição à entrega, aos municípios, dos recursos
previstos no art. 158, incisos III e IV,, da Constituição Federal. Em seu
§ 3º, dispõe que a transferência também não será condicionada ao
adimplemento de créditos junto às autarquias estaduais.

De acordo com o art. 160 da Constituição Federal, a União e os
Estados-Membros podem condicionar a entrega dos recursos previstos
nos arts. 157 a 159 da Constituição da República a) ao pagamento de
seus créditos e de suas respectivas autarquias; e b) à aplicação de
recursos mínimos da saúde (art. 198, § 2º, incisos II e III, CF).

Nessas circunstâncias, acaso o Projeto de Lei nº 082/2020 se
refira a essa espécie de transferência, a proposta padeceria de vício de
inconstitucionalidade material posto que, ao vedar qualquer espécie
de retenção ou restrição à entrega de valores referentes à repartição
constitucional de receitas tributárias, incorreu em inconstitucionalidade
material, visto que disciplinou a matéria de forma diametralmente oposta
ao previsto no parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal -
dispositivo que a própria proposta legislativa faz referência.

De outro giro, as transferências voluntárias correspondem
à entrega de recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
É mera liberalidade do ente, em geral se formaliza por meio de convênio
e segue as regras previstas no art. 25 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, abaixo transcritas:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II -  (VETADO)
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III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da
Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à
educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária,
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em
finalidade diversa da pactuada.
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de
educação, saúde e assistência social.
[grifo nosso]

Como se vê, no caso das transferências voluntárias, a
exigência de comprovação de regularidade fiscal junto ao ente
transferidor decorre da própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isso implica dizer que o Poder Executivo Estadual, em razão
da repartição constitucional de competências, não pode estabelecer
regra diversa da prevista em lei complementar geral, de âmbito nacional,
destinada a disciplinar as finanças de todos os entes da Federação.

Desse modo, acaso pretenda excepcionar tais exigências,
a proposta legislativa violaria reflexamente a Constituição da
República vez que confrontaria norma complementar federal
editada com esteio no art. 163, inciso I, da Constituição da
República.

Por fim, as transferências automáticas são aquelas cuja
efetivação independe da existência de convênio, ajuste, contrato ou
outro instrumento congênere, bastando que o beneficiário preencha as
condições previstas, sendo a transferência dos recursos operados entre
fundos (LEITE, 2018, p. 530).

Em âmbito estadual, as transferências automáticas foram
disciplinadas pela Lei nº 9.634, de 19 de junho de 2012, que dispõe
sobre a instituição do Sistema de Transferência de Recursos Financeiros
do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.

Essa norma, em consonância, com o que dispõe a Lei
Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (arts. 19, 20 e
22, condiciona as transferências (automáticas) de recursos do
Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde
unicamente à instituição e ao funcionamento do Fundo e do
Conselho de Saúde e à elaboração do Plano de Saúde.

Ou seja, para as transferências automáticas, geralmente
operadas no sistema fundo a fundo, a entrega de recursos não
está condicionada ao pagamento de créditos previdenciários e/ou
tributários, nem à apresentação de certidão de regularidade com
autarquias estaduais.

Nessas circunstâncias, em relação às transferências automáticas,
o Projeto de Lei nº 082/2020 seria desprovido de qualquer eficácia vez
que para sua realização, bastam a instituição e o funcionamento do
Fundo e do Conselho de Saúde e a elaboração do Plano de Saúde.

É consabido que o contexto de pandemia de COVID-19 exige
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para fortalecimento
das unidades de saúde, identificação da etiologia dessa enfermidade,
bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos.
Não obstante, o Princípio da Superioridade Normativa da Constituição
impõe a soberania do texto constitucional no ordenamento jurídico e
exige a adequação de todas as demais leis e atos normativos ao disposto
na Constituição Federal.

Por todo o exposto, não obstante a intenção do legislador de
flexibilizar regras para transferências de recursos financeiros aos

Municípios para atendimento das demandas da saúde, há de ser negada
sanção ao Projeto de Lei nº 082/2020 seja pela violação ao art. 160 da
Constituição Federal, seja pela violação ao art. 25 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (norma editada com esteio no art. 163, inciso
I, da Constituição da República), seja por padecer de qualquer eficácia
no que tange às transferências automáticas.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 082/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 20 DE ABRIL DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº  029/2020

São Luís, 11 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que para 15 de maio de 2020 o feriado estadual de 28 de julho, data
magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão do Maranhão
à Independência do Império do Brasil e dispõe sobre a restrição
temporária da circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais
e nas vias públicas localizadas no território dos municípios da Ilha do
Maranhão (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa).

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

No momento, o Maranhão possui mais de 5.000 (cinco mil)
casos confirmados de infecção por COVID-19, não sendo possível
prever a evolução da pandemia no Maranhão, em que pese haver, neste
momento, uma maior concentração de registros de infecção na Ilha de
São Luís (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa).

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público
quanto da sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão adotou, ao
longo dos últimos meses, uma série de medidas tanto de proteção e de
fortalecimento da rede estadual de saúde quanto de estímulo ao setor
econômico.

Por meio desta Medida Provisória é estabelecida a antecipação
para 15 de maio de 2020 do feriado estadual de 28 de julho, data magna
do Estado, ocasião em que se comemora a adesão do Maranhão à
Independência do Império do Brasil.

A antecipação refere-se exclusivamente ao exercício de
2020 e não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as
respectivas solenidades, comemorações e atividades que reiterem a
relevância e o valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do
Maranhão.

Ademais, com vistas a garantir a efetividade da decisão judicial
proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-
41.2020.8.10.0001, durante o período compreendido entre os dias 11
e 14 de maio de 2020, esta Medida Provisória determina a restrição da
circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias
públicas localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão
(São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa),
independentemente de sua localidade de licenciamento, medida a ser
regulamentada e executada pelas prefeituras municipais.

São excepcionados do regime restritivo, dentre outros
automóveis, as ambulâncias, os veículos a serviço de instituições de
assistência médico-hospitalar (hospitais, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde), veículos vinculados ao Sistema Único de
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Saúde, ao Sistema de Segurança Pública, Sistema Penitenciário, à Defesa
Civil, às Forças Armadas, os mototáxis e táxis e os veículos de serviço
de transporte acionados por aplicativos.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em
epígrafe reside, em especial, na necessidade de fortalecer as medidas
preventivas e restritivas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS
- CoV-2).

Faz-se importante ressaltar que, relativamente à antecipação
do gozo de feriado estadual, providência semelhante foi adotada,
inclusive, em âmbito federal, conforme preceitua o art. 3º, inciso IV, da
Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que autoriza os
empregadores a antecipar a fruição de feriados a fim de compensar os
efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública
reconhecido do Decreto Legislativo nº 6/2020, do Congresso Nacional.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para a
superação das crises sanitária e econômica decorrente da pandemia de
COVID-19.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 08 DE MAIO DE 2020.

Antecipa para 15 de maio de 2020 o feriado
estadual de 28 de julho, data magna do Estado,
ocasião em que se comemora a adesão do
Maranhão à Independência do Brasil e dispõe
sobre a restrição temporária da circulação de
veículos automotores nas rodovias estaduais e nas
vias públicas localizadas no território dos
municípios da Ilha do Maranhão (São Luís, São
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa).

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

Art. 1º Fica antecipado para 15 de maio o feriado estadual de
28 de julho, instituído pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro de 1964,
data magna do Estado, em que se comemora a adesão do Maranhão à
Independência do Império do Brasil.

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput:
I - refere-se exclusivamente ao exercício de 2020, em razão da

necessidade de fortalecimento das medidas preventivas e restritivas
destinadas à contenção e prevenção da COVID-19, infecção humana
causada pelo Coronavírus (SARS - CoV-2);

II - não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as
respectivas solenidades, comemorações e atividades que reiterem a
relevância e o valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do
Maranhão.

Art. 2º Com vistas a garantir a efetividade da decisão judicial
proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-
41.2020.8.10.0001, durante o período compreendido entre os dias 11
e 14 de maio de 2020, fica determinada a restrição da circulação de
veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas
localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão (São
Luís,  São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa),
independentemente de sua localidade de licenciamento.

§ 1º A restrição da circulação de veículos a que se refere o caput
deste artigo dar-se-á na forma de rodízio que será realizado nos seguintes
moldes:

I - nos dias 11 e 13 de maio de 2020, somente poderão circular
veículos cujos dígitos finais da placa sejam ímpares;

II - nos dias 12 e 14 de maio de 2020, somente poderão circular
veículos cujos dígitos finais da placa sejam pares.

§ 2º A restrição de que trata este artigo se iniciará às 0h00 (zero
hora) do dia 11 de maio de 2020 e vigorará até às 23h59min (vinte e
três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 de maio de 2020.

§ 3º Caberá aos Municípios dispor sobre a regulamentação e
execução de medidas nas vias sob jurisdição municipal, inclusive quanto
ao art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997).

Art. 3º Ficam excluídos da restrição de circulação prevista
nesta Medida Provisória, sem prejuízo de outras exceções constantes
das normas municipais:

I - ambulâncias, devidamente identificadas conforme normas
técnicas;

II - veículos a serviço de instituições de assistência médico-
hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde;

III - veículos vinculados ao Sistema de Segurança Pública, em
especial os da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e Polícia Civil do
Estado do Maranhão, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;

IV - os veículos vinculados ao Sistema Único de Saúde, em
especial os da Secretaria de Estado da Saúde- SES, da Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e das Secretarias
Municipais de Saúde;

V - os veículos vinculados ao Sistema Penitenciário do Estado
do Maranhão;

VI - veículos vinculados à Defesa Civil, às Forças Armadas e
aos conselhos tutelares;

VII - veículos institucionais vinculados ou a serviço dos Poderes
Judiciário e Legislativo, bem como do Ministério Público, da Defensoria
Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

VIII - caminhões, guinchos e veículos de vigilância privada e
transporte de valores;

IX - veículos de transportes coletivos e de lotação que estejam
autorizados a operar por normas estaduais e municipais;

X - mototáxis e táxis, devidamente autorizados a operar o
serviço, e veículos vinculados a serviço de transporte acionados por
aplicativos;

XI - veículos vinculados à fiscalização de trânsito, à fiscalização
ambiental e de defesa do consumidor, bem como os vinculados à
fiscalização sobre alimentos e produtos de origem animal e vegetal;

XII - veículos vinculados aos serviços de saneamento básico, à
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
iluminação, gás e combustíveis, assim como os vinculados aos serviços
de telecomunicações, serviços postais e internet;

XIII - veículos institucionais vinculados aos órgãos e entidades
do Poder Executivo cujo funcionamento esteja autorizado pelo Decreto
nº 35.677, de 21 de março de 2020;

XIV - veículos funerários;
XV - veículos de coleta de lixo;
XVI - veículos de órgãos e profissionais de imprensa, em

serviço, e os de reportagem voltados à cobertura jornalística;
XVII - veículos pertencentes a Missões Diplomáticas,

Delegações Especiais, Repartições Consulares de Carreira e de
Representações de Organismos Internacionais, devidamente registrados
e emplacados conforme disposições específicas;

XVIII - veículos conduzidos por ou destinados à condução de:
a) pessoa com deficiência da qual decorra comprometimento

de mobilidade;
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b) pessoa com doença crônica que comprometa sua mobilidade

ou que realize tratamento continuado debilitante de doença grave, como
quimioterapia para tratamento oncológico.

XIX - veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios
e produtos farmacêuticos comercializados por meio de aplicativos.

Parágrafo único. Também ficam excepcionados da restrição de
circulação os veículos pertencentes a profissionais da saúde e a todos
os trabalhadores de estabelecimentos de saúde em deslocamento,
exclusivamente para desempenho de sua atividade, devidamente
comprovado.

Art. 4º Nos casos de descumprimento das regras restritivas à
circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias
públicas localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão
(São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) previstas
nesta Medida Provisória, as autoridades competentes devem apurar a
prática:

I - da infração de trânsito prevista no art. 187 do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de
1997);

II - da infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 10
da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 5º Os interessados poderão apresentar pedidos de
esclarecimentos sobre as normas desta Medida Provisória ao Secretário-
Chefe da Casa Civil, que os responderá por escrito, também podendo
editar atos complementares.

Art. 6º Caberá às Prefeituras Municipais dispor sobre a
fiscalização e regras para a execução do rodízio excepcional, apoiado
em razões sanitárias, ora instituído.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE MAIO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 030/2020

São Luís, 11 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que estabelece os critérios para aplicação de multa aos bancos que
inobservarem as normas estaduais destinadas à prevenção e contenção
da COVID-19 e violarem os direitos básicos do consumidor de proteção
à vida, saúde e segurança.

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

No momento, o Maranhão possui mais de 5.000 (cinco mil)
casos confirmados de infecção por COVID-19, não sendo possível
prever a evolução da pandemia no Maranhão, em que pese haver, neste
momento, uma maior concentração de registros de infecção na Ilha de
São Luís (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa).

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público
quanto da sociedade e da iniciativa privada. Por essa razão, o Estado
do Maranhão adotou, ao longo dos últimos meses, uma série de medidas
tanto de proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde quanto
de estímulo ao setor econômico.

Em razão da alta taxa de transmissibilidade do vírus e da
inexistência, até o momento, de medicamentos e vacinas específicos
que curem e impeçam a transmissão do Coronavírus (SARS-CoV-2),

as medidas não farmacológicas são as únicas e mais eficientes
providências no combate à COVID-19.

Nesse contexto, o uso de equipamentos de proteção individual,
a higienização das mãos e de superfícies frequentemente tocadas, as
estratégias de distanciamento e a adoção da distância de segurança
entre os indivíduos são de extrema importância no controle dos índices
de contaminação. O cumprimento dessas medidas foi exigido pelo
Decreto nº 35.731, de 11 de abril de 2020, e pelo Decreto nº 35.731, de
11 de abril de 2020, que se aplicam, também, às instituições bancárias.

Considerando que, na forma do art. 6º, inciso I, da Lei Federal
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é direito básico do consumidor a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços, a Medida Provisória
em apreço estabelece os critérios para aplicação de multa às instituições
bancárias que inobservarem os protocolos de segurança destinados à
prevenção da COVID-19 e, por conseguinte, destinados à garantia da
proteção à saúde do consumidor.

As regras constantes desta Medida Provisória consideram a
fundamentalidade do direito à saúde, bem como a lesividade da
inobservância das estratégias não farmacológicas destinadas à prevenção
e contenção da COVID-19 (a exemplo da organização de filas e do
controle de acesso de clientes a fim de que seja assegurada a distância
de segurança entre indivíduos e evitadas aglomerações), em especial no
contexto vigente, em que o fluxo de clientes se intensifica, em especial,
em razão do pagamento das prestações do auxílio emergencial instituído
pela Lei Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

Relativamente ao valor da multa, faz-se oportuno destacar que
a pena mínima considera a relevância da saúde, a gravidade da pandemia
do Coronavírus (SARS-CoV-2), índice fixado pela Resolução nº 02, de
26 de setembro de 2005, do Conselho Permanente de Proteção e Defesa
do Consumidor do Estado do Maranhão e o porte dos bancos, tudo em
observância aos parâmetros fixados pelo art. 57, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço
reside, em especial, na necessidade de se adotar medidas destinadas a
evitar o aumento do índice de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-
2).

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas que desestimulem o
descumprimento de normas sanitárias destinadas à contenção da
COVID-19.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 08 DE MAIO DE 2020.

Estabelece os critérios para aplicação de multa
aos bancos que inobservarem as normas estaduais
destinadas à prevenção e contenção da COVID-
19 e violarem os direitos básicos do consumidor
de proteção à vida, saúde e segurança.

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

Art. 1º Os bancos que inobservarem os protocolos de segurança
fixados, nas normas estaduais, destinados à prevenção e contenção da
COVID-19 e à proteção da saúde dos consumidores, sujeitam-se à
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sanção administrativa de multa cujos critérios para aplicação são os
constantes desta Medida Provisória.

Art. 2º Em razão da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional declarada, pelo Ministério da Saúde, por meio
da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, da declaração do estado
de pandemia de COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), e do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou
estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, em especial, em
razão dos casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o descumprimento das medidas
sanitárias previstas nas normas estaduais, destinadas à prevenção e
contenção da COVID-19 e à proteção da saúde dos consumidores
caracteriza infração gravíssima aos direitos do consumidor.

Art. 3º O valor da pena-base, considerando a fundamentalidade
do direito à saúde, a gravidade da pandemia e o porte dos bancos, será
de R$ 504.612,18 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e doze reais e
dezoito centavos), que corresponde a 474.215 (quatrocentos e setenta
e quatro mil e duzentas e quinze) vezes o índice de 1,0641, de acordo
com o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º Para fixação da pena definitiva, a autoridade
administrativa considerará a eventual ocorrência de circunstâncias
atenuantes e agravantes, na forma dos arts. 25 e 26 do Decreto Federal
nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Art. 5º Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente, na forma do art. 27 do Decreto

Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997;
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para

obter vantagens indevidas;
III - trazer a infração consequências danosas à saúde ou à

segurança do consumidor;
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de

tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;
V - ter o infrator agido com dolo;
VI - ocasionar a infração dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
VII - ter a infração ocorrido em detrimento de menor de dezoito

ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência
física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
IX - ser a infração praticada aproveitando-se o infrator de

grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da
vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Parágrafo único. Cada circunstância agravante implica o
aumento de 1/2 (um meio) do valor da pena base.

Art. 6º Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I - ser o infrator primário;
II - ter o infrator adotado as providências pertinentes para

minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.
Parágrafo único. Cada circunstância atenuante implica a

diminuição de 1/3 (um terço) do valor da pena.
Art. 7º A multa será reduzida em:
I - 50% (cinquenta por cento), se o pagamento ocorrer em até

10 (dez) dias da notificação pessoal ou da juntada do Aviso de
Recebimento da comunicação que dá ciência da decisão final da
autoridade administrativa competente para aplicação da penalidade;

II - 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento ocorrer
antes da inscrição em dívida ativa do Estado do Maranhão.

Art. 8º O valor da multa será recolhido ao Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - FPDC, instituído
pela Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE MAIO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 31/2020

São Luís, 12 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que institui a Retribuição por Reforço Voluntário à Administração
Penitenciária (RVAP), parcela indenizatória a ser concedida aos
servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP nos termos que especifica.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art.
37, caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços
públicos com presteza e rendimento funcional, bem como a
reorganização da estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade
da execução das atividades a seu cargo.

Nessa perspectiva, a presente Medida Provisória institui a
Retribuição por Reforço Voluntário à Administração Penitenciária
(RVAP), parcela indenizatória a ser concedida ao servidor, efetivo ou
temporário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP que, em caráter voluntário, participar de serviço de apoio ao
sistema penitenciário estadual.

O serviço voluntário que ensejará a percepção da RVAP
corresponde às atividades de reforço à proteção e cuidado de bens
públicos e de pessoas nos estabelecimentos penais estaduais, bem
como ao exercício de atividades inerentes aos cargos do Subgrupo
Atividades Penitenciárias.

A execução do reforço voluntário ocorrerá em turnos adicionais,
por meio de escala diferenciada executada pelo servidor, sem prejuízo
de sua escala regular de serviço, conforme planejamento realizado pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, de acordo
com a natureza do trabalho a ser desenvolvido.

A proposta, que considera medidas semelhantes já adotadas
em outros Estados da Federação, a exemplo do Estado do Ceará,
permitirá a ampliação do efetivo diário nas unidades prisionais
estaduais, oportunizando, assim, a manutenção do desenvolvimento
satisfatório das atividades inerentes à execução da pena, nos moldes da
Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

A instituição da Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária - RVAP, nesta oportunidade, também
decorre do cenário epidemiológico relacionado à COVID-19, infecção
humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que exige o
fortalecimento das ações de saúde e da segurança pública aplicada ao
sistema prisional.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço
reside, em especial, na necessidade de se garantir a prestação adequada
e contínua das ações e serviços inerentes à custódia dos apenados,
dando-se, assim, efetivo cumprimento ao disposto na Lei de Execução
Penal.

Por outro lado, a urgência decorre do princípio da eficiência,
insculpido no art. 37, caput da Constituição da República, e do princípio
da supremacia do interesse público, os quais demandam velocidade na
realização de mudanças, bem como da necessidade de se adotar, com a
maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para o
enfrentamento à COVID-19.

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

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial,
no fortalecimento da administração penitenciária, minha expectativa é
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315 DE 08 DE MAIO 2020.

Institui a Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), parcela
indenizatória a ser concedida aos servidores da
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAP nos termos que especifica.

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

Art. 1º Fica instituída a Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), concedida ao servidor, efetivo
ou temporário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
- SEAP que, em caráter voluntário, participar de serviço de apoio ao
sistema penitenciário estadual, nos termos desta Medida Provisória e
do respectivo regulamento.

§ 1º O serviço voluntário a que se refere o caput deste artigo
consistirá em reforço à proteção e cuidado de bens públicos e de pessoas
nos estabelecimentos penais estaduais, bem como ao exercício de
atividades inerentes aos cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias.

§ 2º A execução do reforço voluntário ocorrerá em turnos
adicionais, por meio de escala diferenciada executado pelo servidor,
sem prejuízo de sua escala regular de serviço, conforme planejamento
realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP, de acordo com a natureza do trabalho a ser desenvolvido e na
forma do regulamento.

Art. 2º A RVAP consiste em parcela indenizatória decorrente
da prestação de trabalho de natureza penitenciária, sendo vedado o
pagamento de hora extra durante o período do Reforço de que trata
esta Medida Provisória.

Parágrafo único. O valor da RVAP será definido em Decreto do
Poder Executivo.

Art. 3º A Retribuição por Reforço Voluntário à Administração
Penitenciária (RVAP) não será incorporada, para quaisquer efeitos,
inclusive previdenciário, à remuneração do servidor, bem como não
será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente
Medida Provisória correrão à conta das dotações orçamentárias da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, as quais
poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 5º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória,
mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa por
categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser a
Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE MAIO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 147/2020

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras
providências..

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no §
2º do art. 136 da Constituição Estadual, na Lei Complementar Estadual
nº 11, de 10 de setembro de 1991, e na Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes
orçamentárias do Estado do Maranhão para 2021, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Estadual;
II - a estrutura e organização dos orçamentos do Estado;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos

do Estado e suas alterações;
IV - as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal

e encargos sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do

Estado;
VI - as disposições relativas à dívida pública estadual:
VII - as disposições finais.
Parágrafo único. Integram, ainda, esta Lei:
I - Os anexos em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º

e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
a) Anexo I - Anexo de Metas Fiscais;
b) Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais;
c) Anexo III -  Despesas que constituem obrigação

constitucional ou legal do Estado.

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimento serão elaborados em consonância com as metas e
prioridades estabelecidas para o exercício de 2021 constantes da Lei
Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública
Estadual para o exercício de 2021, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos
órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual, constante da
Lei Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o
caput deste artigo, constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária
para 2021.

§ 2º Em caso de necessidade de limitação de empenho e
movimentação financeira, os órgãos, fundos e entidades da
Administração Pública Estadual deverão ressalvar, sempre que possível,
as ações vinculadas às metas e prioridades estabelecidas nos termos
deste artigo.

§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2021 deverá observar, ainda,
os compromissos definidos em reuniões com as lideranças
representativas das regiões de planejamento do Estado, bem como as
resoluções aprovadas nos conselhos deliberativos de políticas setoriais,
devendo as deliberações resultantes ser encaminhadas ao órgão central
de planejamento e orçamento, até a data a ser estipulada pela SEPLAN.

Art. 4º A elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como a
sua execução, deverá atender aos seguintes princípios:

I - gestão com foco em resultados: atingir resultados e
indicadores de governo que representem compromissos com a
população e que estejam alinhados com os resultados das agendas
estratégicas (Compromissos previstos no Programa de Governo 2019-
2022; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS; Ações
provenientes das Audiências Públicas do Orçamento Participativo;
Consórcios Interestaduais de Desenvolvimento; e Plano Mais IDH) ,
buscando padrões de eficiência, eficácia e efetividade dos programas e
projetos;

II  - enfoque regional: descentralização das ações do governo
para melhorar a oferta e gestão dos serviços públicos e estimular o
desenvolvimento territorial, buscando a interiorização e a distribuição
equitativa da renda e riqueza entre as pessoas e regiões;
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III - participação social: permanente em todo o ciclo de gestão

do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de interação entre
o Estado e o cidadão para o aperfeiçoamento das políticas públicas,
conforme estabelecido na Seção V da Lei Estadual nº 11.204 de 31 de
dezembro de 2019 - PPA 2020-2023;

IV - transparência: ampla divulgação dos gastos dos órgãos
públicos da Administração direta e indireta, com a exibição dos contratos
e aditivos, e informações atualizadas, de forma simplificada quanto às
partes contratantes, objeto, valor, vigência, e avaliação dos resultados
obtidos, situados no Portal da Transparência, favorecendo o controle
social;

V - estabelecimento de parcerias: formação de alianças para
financiamento e gestão dos investimentos e compartilhamento de
responsabilidades;

VI - integração de políticas e programas: visa otimizar os
resultados da aplicação dos recursos, focalização do público-alvo e de
temáticas específicas;

VII - acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
e projetos: gerenciamento dos programas, projetos e ações da Lei
Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021, bem como a execução da respectiva Lei, deverá
ser compatível com as metas fiscais para o exercício de 2021, constantes
do Anexo I desta Lei.

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de Ajuste
Fiscal – PAF, referente ao exercício 2021, firmado entre o Governo do
Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verificadas,
quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações da
conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da
execução dos orçamentos de 2020 e de modificações na legislação que
venham a afetar esses parâmetros.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

DO ESTADO

Art. 7º Para efeito desta Lei entende-se por:
I - programa: o instrumento de organização da ação

governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos na Lei Estadual nº 11.204 de
31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.;

II - ação: menor nível de categoria de programação, sendo um
instrumento necessário para alcançar o objetivo de um programa,
classificada em:

a) atividade: quando envolver um conjunto de operações que
se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

b) projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas
no tempo, das quais resulte um produto que concorra para a expansão
ou aperfeiçoamento da ação de governo;

c) operação especial: quando envolver despesas que não
contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações
de governo, das quais não resulte um produto, e não gere
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

III - subtítulo: de caráter indicativo e gerencial, sendo utilizado,
especialmente, para especificar sua localização física;

IV - unidade orçamentária: segmento da Administração direta
ou indireta a que o orçamento do Estado consigna dotações específicas
para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce
o poder de disposição;

V - órgão orçamentário: maior nível da classificação
institucional, sendo poder, secretaria de estado ou entidade desse mesmo
grau, aos quais estão vinculadas as respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º Para fins de planejamento e orçamento, considera-se
categorias de programação os programas de governo constantes da Lei

Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023 ou
nele incorporados mediante lei.

§ 2º Cada ação identificará a função e a subfunção às quais se
vinculam,  considerando que:

I - a classificação por função respeitará a missão institucional
da unidade orçamentária responsável por sua realização,
independentemente da finalidade da ação;

II - a classificação por subfunção respeitará a finalidade da
ação, independentemente da missão institucional da unidade
orçamentária responsável por sua realização.

§ 3º As atividades que possuem a mesma finalidade deverão ser
classificadas sob um único código de ação, independentemente da
unidade executora.

§ 4º O projeto constará somente de uma única esfera
orçamentária e de um único programa.

§ 5º Ficam vedadas, na especificação dos subtítulos, referências
a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiária, se
determinados.

§ 6º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações
especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento
das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela
realização da ação.

§ 7° O produto e a unidade de medida deverão ser compatíveis
com os especificados para cada ação, constantes da Lei Estadual nº
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 8º As regiões de planejamento que identificarão a localização
física da ação nos programas de trabalho integrantes da Lei Orçamentária
Anual deverão ser compatíveis com as constantes da Lei Estadual nº
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
compreenderão a programação dos poderes, seus órgãos, fundos,
autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem
como das empresas públicas dependentes, sociedades de economia
mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto e que dele recebam recursos do tesouro
estadual, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira,
da receita e da despesa, ser registrada no Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/MA,  observadas as normas da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, e consoante às diretrizes estabelecidas na Lei
Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as empresas públicas
ou sociedades de economia mista que recebam recursos do Estado
apenas em virtude de:

I - participação acionária, inclusive aporte de capital;
II - fornecimento de bens ou prestação de serviços;
III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
§ 2º A empresa destinatária de recursos na forma prevista do

inciso I do § 1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, pela internet,
as informações relativas à execução das despesas do Orçamento de
Investimento, discriminando os valores autorizados e os executados
mensalmente.

Art. 9º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimento discriminarão a despesa por esfera orçamentária,
classificação institucional, funcional e estrutura programática em seu
menor nível, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, o
identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o
identificador de uso e a fonte de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar cada
tipo de orçamento, conforme o art. 136 da Constituição Estadual,
constando na Lei Orçamentária pelas seguintes legendas:

I - Orçamento Fiscal - (F);
II - Orçamento da Seguridade Social - (S);
III - Orçamento de Investimento - (I).
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§ 2º A classificação institucional é representada pelos órgãos

orçamentários no seu maior nível, agrupando as unidades orçamentárias
que são o menor nível da classificação institucional.

§ 3º A classificação funcional e estrutura programática, de que
trata a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será discriminada
de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 4º As categorias econômicas são as Despesas Correntes e as
Despesas de Capital, identificadas respectivamente pelos códigos 3 e
4.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa (GND) constituem
agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I - pessoal e encargos sociais (GND 1);
II - juros e encargos da dívida (GND 2);
III - outras despesas correntes (GND 3);
IV - investimentos (GND 4);
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas

referentes à constituição ou aumento de capital de empresas (GND 5);
VI - amortização da dívida (GND 6).
§ 6º A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta Lei,

será classificada no GND 9.
§ 7º O identificador de resultado primário (IRP), de caráter

indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário
previsto no art. 5º desta Lei, devendo constar no Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 e na respectiva Lei em todos os grupos de
natureza de despesa, identificando, de acordo com a metodologia de
cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará
da mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2021,
nos termos do art. 12, inciso II, desta Lei, se a despesa é:

I - financeira (IRP 0);
II - primária obrigatória, quando constar do Anexo III desta Lei

(IRP 1);
III - primária discricionária, assim considerada aquela não

incluída no Anexo III desta Lei (IRP 2);
IV - primária discricionária relativa as Metas e Prioridades

constante do § 1º, art. 3º desta Lei  (IRP 3).
§ 8º Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações

destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de
Contingência.

§ 9º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos
serão aplicados:

I - indiretamente, mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades;
b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições.
II - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário

ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão
ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social.

§ 10. A especificação da modalidade de que trata este artigo
observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Transferências à União (20);
II - Execução Orçamentária Delegada à União (22);
III - Transferências a Estados e ao Distrito Federal (30);
IV - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a

Fundo (31);
V - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito

Federal (32);
VI - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito

Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (35);

VII - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (36);

VIII - Transferências a Municípios (40);
IX - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41);
X - Execução Orçamentária Delegada a Municípios (42);

XI - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de
recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012 (45);

XII - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta
de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012 (46);

XIII - Transferências a Instituições Privadas sem Fins
Lucrativos (50);

XIV - Transferências a Instituições Privadas com Fins
Lucrativos (60);

XV - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP
(67);

XVI - Transferências a Instituições Multigovernamentais (70);
XVII - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato

de rateio (71);
XVIII - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios

Públicos (72);
XIX  - Transferências a Consórcios Públicos, mediante contrato

de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (73);

XX - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato
de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (74);

XXI - Transferências a Instituições Multigovernamentais à
conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012 (75);

XXII - Transferências a Instituições Multigovernamentais à
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº 141, de
13 de janeiro de 2012 (76);

XXIII - Transferências ao Exterior (80);
XXIV - Aplicações Diretas (90);
XXV - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,

Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social (91);

XXVI - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe (93);

XXVII - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe (94);

XXVIII - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam
os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 (95);

XXIX - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art.
25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 (96);

XXX - A Definir (99).
§ 11. O empenho da despesa não poderá ser realizado com

modalidade de aplicação a definir (99).
§ 12. Quando a operação a que se refere o § 10 deste artigo for

identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da
nota de empenho, a unidade orçamentária solicitará à Secretaria de
Estado do Planejamento e Orçamento a troca da modalidade de
aplicação, na forma prevista no art. 33 desta Lei.

§ 13. O identificador de uso destina-se a indicar se os recursos
compõem contrapartida estadual de empréstimos, convênios, ou
destina-se a outras aplicações, constando do Projeto e da Lei
Orçamentária de 2021 e de seus créditos adicionais pelos seguintes
dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:

I - recursos não destinados à contrapartida (0);
II - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (1);
III - contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano

de Desenvolvimento-BID (2);
IV - contrapartida de empréstimos do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (3);
V - contrapartida de outros empréstimos (4);
VI - contrapartida de convênios (5);
VII - outras contrapartidas (6).
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Art. 10. Todo e qualquer crédito orçamentário será consignado

diretamente, independentemente do grupo de natureza de despesa em
que for classificado, à unidade orçamentária responsável pelas ações
correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de
transferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput deste
artigo, bem como à vedação contida no art. 138, inciso VI, da
Constituição do Estado, a descentralização de créditos orçamentários
para execução de ações de responsabilidade da unidade orçamentária
descentralizadora.

§ 2º As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto
no § 1º deste artigo, serão executadas, obrigatoriamente, por meio de
empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, a que se
refere o art. 9º, § 10, inciso XXV, desta Lei.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2021, que o Poder
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e a respectiva Lei
serão constituídos de:

I - texto da Lei;
II - os seguintes quadros orçamentários consolidados, incluindo

os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320,
de 1964:

a) evolução da receita do Tesouro Estadual, segundo as
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição, de que trata o art. 204 da Constituição do
Estado;

b) evolução da despesa do Tesouro Estadual, segundo as
categorias econômicas e grupos de despesa;

c) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa e
grupo de despesa;

d) recursos do Tesouro Estadual, diretamente arrecadados, nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;

e) programação referente à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino, nos termos do art. 220 da Constituição do Estado, em nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

f) resumo das fontes de financiamento e da despesa do
Orçamento de Investimento, segundo órgão, função, subfunção e
programa;

g) fontes de recursos por grupos de despesas;
h) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

segundo os programas de governo, detalhado por atividades, projetos
e operações especiais.

III - os seguintes quadros orçamentários adicionais:
a) quadro consolidado do orçamento da Administração Direta;
b) quadro consolidado dos orçamentos das autarquias, das

fundações públicas e dos fundos estaduais;
c) quadro consolidado do Orçamento Fiscal;
d) demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção

e desenvolvimento do ensino, para efeito de cumprimento do disposto
no art. 220 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição
Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de
19 de dezembro de 2006;

e) demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para efeito do cumprimento do disposto
da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000,
regulamentada pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012;

f) demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto
no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.

IV - Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
discriminando as receitas e as despesas, na forma definida nesta Lei;

V - Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o
inciso II, § 5º do art. 136 da Constituição do Estado, na forma definida
nesta Lei;

VI - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo único. Os quadros orçamentários consolidados e as
informações complementares exigidas por esta Lei identificarão, logo
abaixo do respectivo título, o dispositivo legal a que se referem.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 conterá:

I - análise da conjuntura econômica do Estado e das políticas
econômica e social do Governo;

II - avaliação das necessidades de financiamento do Governo
Estadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os
resultados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária
de 2021, os estimados para 2020 e os observados em 2019.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado a Assembleia
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contigência, equivalerá a, no
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida
do exercício anterior.

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput
deste artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”,
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
bem como para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria
Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na
elaboração e execução dos orçamentos, as eventuais modificações
ocorridas na estrutura organizacional do Estado, bem como, na
classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na
legislação federal.

Art. 15. Os órgãos do Poder Executivo, o Poder Legislativo, o
Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento,
por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do
Estado do Maranhão – SIGEF/MA, a partir de 17 de julho de 2020 e
até data a ser estipulada por aquela Secretaria, suas respectivas
propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 16. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 e de créditos adicionais, bem como a execução
das respectivas Leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio
da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações
relativas a cada uma dessas etapas.

§ 1º Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet:
I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
III - o Projeto de Lei Orçamentária de 2021 e seus anexos;
IV - a Lei Orçamentária de 2021 e seus anexos;
V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o

Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses
documentos;

VI - a execução orçamentária da receita e da despesa nos termos
das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009.

§ 2º O Estado deverá realizar audiências públicas com a
finalidade de estimular a participação popular no debate e
aprimoramento do Projeto de Lei Orçamentária de 2021.

§ 3° As Assessorias de Planejamento e Ações Estratégicas das
Secretarias de Estado e órgãos equivalentes, deverão participar
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diretamente das audiências públicas do Orçamento Participativo – OP
e acompanhar a execução das demandas populares advindas do OP,
atendendo as orientações da SEPLAN e da SEDIHPOP, conforme
preconiza o Decreto nº 31.519, de 29 de fevereiro de 2016.

Art. 17. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do
Estado terão, como limite para outras despesas correntes em 2021, o
conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2020,
corrigida pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, para o período de julho de 2019 a junho de 2020.

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Art. 18. É vedada a destinação de recursos para atender a
despesas referentes as ações que não sejam de competência do Esta-do,
nos termos da Constituição Estadual.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias responsáveis pela
execução de políticas públicas consignarão em suas propostas
orçamentárias, de forma compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31
de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023, dotação suficiente para o
funcionamento dos respectivos Conselhos Estaduais.

Art. 19. Além da observância ao que dispõe esta Lei, a Lei
Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art.
45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirão
projetos novos se:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os
projetos em andamento;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa
ou a obtenção de uma unidade completa;

III - a ação estiver compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31
de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 e suas revisões.

§ 1º Serão entendidos como projetos em andamento aqueles
que a execução financeira, até 26 de junho de 2021, ultrapassar 10%
(dez por cento) do seu custo total estimado.

§ 2º Entre os projetos em andamento, terão precedência na
alocação de recursos aqueles que apresentarem maior percentual de
execução física.

§ 3° Os investimentos em obras públicas e demais projetos,
sempre que possível, serão discriminados por municípios ou regiões,
observada a regionalização estabelecida na Lei Estadual 11.204 de 31
de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023.

§ 4° Os investimentos com duração superior a um exercício
financeiro somente serão contemplados quando previstos na Lei Estadual
11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 ou autorizada a
sua inclusão em Lei, conforme disposto no § 1º do art. 138 da
Constituição Estadual e no § 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000;

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2021
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30
de junho de 2021.

Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2021, somente
conterá programação compatível com   a Lei Estadual 11.204 de 31 de
dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 e suas alterações.

Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais

Art. 22. O Poder Judiciário encaminhará até 17 de julho de
2020 ou dez dias úteis após a publicação desta Lei, prevalecendo o que
ocorrer por último, à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento,
a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem
incluídos na proposta orçamentária de 2021, conforme determina o
art. 100 da Constituição Federal e o art. 79 da Constituição do Estado,
discriminada por órgão da administração direta, autarquias e fundações,
e por grupo de despesas, especificando:

I - número da ação originária;
II - memória de cálculo da correção do valor, quando houver;
III - número do precatório;
IV - tipo de causa julgada;
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário e o número de sua inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda;

VII - valor individualizado por beneficiário e total do precatório
a ser pago;

VIII - data do trânsito em julgado.
Parágrafo único. A relação dos débitos de que trata o caput

deste artigo somente incluirá precatórios cujos processos contenham
certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo
menos uma das seguintes condições:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou

qualquer impugnação aos respectivos cálculos.
Art. 23. Para fins de acompanhamento, controle e centralização,

os órgãos da Administração Pública Estadual direta e indireta
submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à
apreciação da Procuradoria Geral do Estado, antes do atendimento da
requisição judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas
por aquela unidade.

Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de
2021, destinados ao pagamento de precatórios judiciários ou ao
cumprimento de débitos judiciais transitados em julgado considerados
de pequeno valor, somente poderão ser cancelados para a abertura de
créditos suplementares ou especiais com outra finalidade mediante
autorização específica da Assembleia Legislativa.

Seção III
Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas

Físicas

Art. 24. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária de 2021 e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos
que realizem atividades de natureza continuada e que comprovem
funcionamento regular há pelo menos dois anos, e que preencham uma
das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita,
nas áreas de assistência social, saúde ou educação e tenham o
reconhecimento de utilidade pública estadual ou municipal;

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza
filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal,
no art. 61 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias,
bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de
2021 por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do
mandato de sua diretoria.

§ 2º É vedada a inclusão de dotação global a título de subvenções
sociais.

§ 3º É vedado o pagamento, a qualquer título, a empresas
privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa,
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados.

§ 4º É vedado o pagamento, a qualquer título, a agente público
da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica
ou assemelhados, por intermédio de convênios ou instrumentos
congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos
ou entidades de direito público.
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Art. 25. É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária

de 2021 e em seus créditos adicionais, a título de auxílios para entidades
privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que comprovem
funcionamento regular há pelo menos três anos, e que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para
o ensino especial, ou representativo da comunidade escolar das escolas
públicas estaduais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas
pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;

II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para
recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados
por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;

III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e
gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e
outras entidades sem fins lucrativos e que estejam inscritas no Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS e cadastradas no Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS;

IV - signatárias de contrato de gestão celebrado com a
Administração Pública Estadual, não qualificada como organizações
sociais nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

V - consórcios intermunicipais de saúde, assistência social e
segurança alimentar, constituídos exclusivamente por entes públicos,
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a
Administração Pública Estadual e que participem da execução de
programas nacionais de saúde;

VI - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPS, conforme a Lei nº 101, de 4 de maio de
2000, Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014;

VII - contribuam diretamente para o alcance das diretrizes,
objetivos e metas previstos na Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro
de 2019 – PPA 2020-2023.

Art. 26. Sem prejuízo da observância das condições
estabelecidas nos arts. 24 e 25 desta Lei, a inclusão de dotação na Lei
Orçamentária de 2021 e sua execução dependerão, ainda, de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem
observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão
no caso de desvio de finalidade;

II - destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação,
aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor transferido no
respectivo termo de parceria, convênio ou instrumento congênere.

Art. 27. A execução das ações de que tratam os arts. 24 e 25
desta Lei ficam condicionadas à autorização específica exigida pelo
caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção IV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social, obedecerá ao disposto nos arts. 203 e 204 da
Constituição do Estado e contará, dentre outros, com recursos
provenientes:

I - da contribuição para o sistema de seguridade social do
servidor estadual, que será utilizada para despesas com benefícios
previdenciários e assistenciais dos servidores do Estado;

II - de convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e
entidades que integram o Orçamento da Seguridade Social;

III - das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de
órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente,
o orçamento referido no caput;

IV - do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a

despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência
social obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 29. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2021 incluirão os
recursos necessários ao atendimento da aplicação mínima em ações e

serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pela
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Seção V
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 136, §
5º, inciso II, da Constituição do Estado, abrangerá as empresas em que
o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e dele constarão todos os investimentos realizados,
independentemente da fonte de financiamento utilizada.

§ 1º Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária
a que se refere este artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, serão consideradas investimento as despesas com:

I - aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado,
excetuados os que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio
da empresa ou destinados a terceiros;

II - benfeitorias realizadas em bens do Estado por empresas
estatais;

III - benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços
públicos concedidos pelo Estado.

§ 2º A despesa será discriminada nos termos do art. 9º desta
Lei, especificando a classificação funcional, a categoria de programação
em seu menor nível e as fontes previstas no § 3º deste artigo.

§ 3º O detalhamento das fontes de financiamento do
investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma
a evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;
II - oriundos de participação do Estado no capital social;
III - oriundos de operações de crédito internas e externas;
IV - de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos

oriundos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.

§ 5º Não integrarão o Orçamento de Investimento as empresas
estatais dependentes, conforme definido no inciso III do art. 2º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de
Investimento as normas gerais da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e
demonstrações contábeis.

§ 7º Excetua-se do disposto no § 6º deste artigo a aplicação, no
que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, para as finalidades a que se destinam.

Seção VI
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 31. As emendas ao projeto de Lei orçamentária obedecerão
ao disposto no §2º do art. 137 da Constituição do Estado, sendo vedada
a indicação de recursos provenientes de anulação das seguintes
despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartidas;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VII - metas e prioridades constantes na Lei do PPA 2020-

2023.
Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatíveis,

em seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que estão
relacionadas.
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Seção VII
Das Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisória

do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33. As fontes de recursos dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, as fontes de financiamento do Orçamento de
Investimento, as modalidades de aplicação, os identificadores de uso e
de resultado primário e as esferas orçamentárias das ações constantes
da Lei Orçamentária de 2021 e dos créditos adicionais, inclusive os
reabertos no exercício, poderão ser modificados, justificadamente, para
atender às necessidades de execução, se autorizados por meio de
portaria da Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento.

§ 1º. Portaria da Secretária de Estado do Planejamento e
Orçamento poderá modificar códigos e títulos das ações, desde que
constatado erro material de ordem técnica ou legal, observada a
compatibilidade com a Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019
– PPA 2020-2023.

§ 2º. As alterações no localizador de gasto ou entre subações
pertencentes a uma mesma ação orçamentária poderão ser modificadas
no SIGEF-MA sem a necessidade de ato do Governador do Estado ou
da Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento.

Art. 34. Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais
mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.

Art. 35. Para fins do disposto no art. 136, § 8º, da Constituição
do Estado, considera- se crédito suplementar a criação de grupo de
natureza de despesa em ação existente.

Art. 36. Os créditos adicionais aprovados pela Assembleia
Legislativa serão considerados automaticamente abertos com a sanção
e publicação da respectiva lei.

Art. 37. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso
de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as
estimativas constantes da Lei Orçamentária de 2021, apresentadas as
parcelas já utilizadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos
se encontrem em tramitação.

Art. 38. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta
de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações
relativas a:

I - superávit financeiro do exercício de 2020, por fonte de
recursos;

II - créditos reabertos no exercício de 2021;
III - valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em

tramitação;
IV - saldo do superávit financeiro do exercício de 2020, por

fonte de recursos.
Art. 39. As propostas de abertura de créditos suplementares

autorizados na Lei Orçamentária de 2021, quando se tratar de anulação
de dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a
repercussão decorrente da não execução da ação anulada parcial ou
total.

§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste artigo, com
indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos
do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem
como os abertos à conta do excesso de arrecadação de receitas próprias,
apurados conforme disposto no art. 38 desta Lei, serão abertos, no
âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do
Estado e da Defensoria Pública do Estado, por atos, respectivamente:

I - dos Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, do
Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça;

II - do Procurador Geral de Justiça;
III - do Defensor Público Geral do Estado.
§ 2º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos

no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/MA ,
pelos respectivos órgãos.

Art. 40. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no art. 138, § 2º, da Constituição do Estado, será

efetivada mediante ato do Governador do Estado, até 24 de abril de
2021.

Parágrafo único. Os créditos reabertos na forma do caput deste
artigo serão incluídos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão
Fiscal – SIGEF/MA.

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei
Orçamentária de 2021 e em créditos adicionais, em decorrência da
extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática,
expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, descritores,
metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera
orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos,
modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado
primário.

Parágrafo único. O remanejamento não poderá resultar em
alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária
de 2021 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente,
ajuste na classificação funcional.

Art. 42. Fica o Poder Executivo, autorizado, mediante decreto,
a transpor ou transferir dotações orçamentárias na mesma unidade
orçamentária, de uma categoria econômica para outra ou de um programa
de trabalho para outro, ou ainda, remanejar dotações entre unidades
orçamentárias diferentes.

Art. 43. Poderão ser incorporados ao orçamento anual,
mediante abertura de crédito adicional suplementar, os programas e
ações constantes da Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 –
PPA 2020-2023 que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamentária
de 2021, respeitando o papel institucional do órgão.

Art. 44. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2021 não for
sancionado pelo Governador do Estado até 31 de dezembro de 2020, a
programação dele constante poderá ser executada até o limite de 1/12
(um doze avos) da proposta remetida à Assembleia Legislativa,
multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva
Lei.

§ 1º O limite previsto no caput deste artigo não se aplica ao
atendimento de despesas com:

I - obrigações constitucionais ou legais do Estado, relacionadas
no Anexo III desta Lei;

II - pagamento de bolsa de estudo, observado o disposto nos
arts. 70 a 77 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB e a
Portaria CAPES-MEC nº 64, de 24 de marco de 2010;

III - ações de prevenção a desastres, classificadas na subfunção
Defesa Civil;

IV - projeto ou atividade financiada com doações;
V - projeto ou atividade financiada com recursos de operações

de crédito externa.
§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 33 desta Lei

aos recursos liberados na forma deste artigo.
§ 3º Na execução de outras despesas correntes, liberadas na

forma deste artigo, o ordenador de despesa poderá considerar os valores
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 para fins do
cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.

Seção VIII
Das Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 45. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria
Pública deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, cronograma anual de
desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas ao
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Excetuadas as despesas com pessoal e
encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas
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anuais de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado terão como
referencial o repasse previsto no art. 139 da Constituição do Estado,
na forma de duodécimos.

Art. 46. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e
movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo apurará o montante
necessário e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 da
referida Lei e à Defensoria Pública do Estado, até o vigésimo dia após
o encerramento do bimestre, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste
artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais poderes, ao Ministério
Público e à Defensoria Pública do Estado o montante que caberá a cada
um na limitação do empenho e da movimentação financeira,
acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e
da justificação do ato.

§ 2º O montante da limitação a ser promovida pelos órgãos
referidos no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional
à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias
iniciais classificadas como despesas primárias fixadas na Lei
Orçamentária de 2021, excluídas as:

I - que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado
integrantes do Anexo III desta Lei;

II - classificadas com o identificador de resultado primário 3;
III - custeadas com recursos de doações, convênios e parcerias;
IV - ações de combate à fome e à pobreza.
§ 3º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública

do Estado, com base na informação a que se refere o § 1º deste artigo,
editarão, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo
bimestre, ato que evidencie a limitação de empenho e movimentação
financeira.

§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos tenham sido
limitados poderá ser efetuada a qualquer tempo, devendo o Poder
Executivo comunicar à Assembleia Legislativa, aos órgãos referidos no
art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Defensoria
Pública do Estado, os montantes a serem restabelecidos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO
ESTADO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 47. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores publicará,
até 28 de agosto de 2020, a tabela de cargos efetivos e comissionados
integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os
quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis
e de cargos vagos.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado observarão o
cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 48. Os poderes, o Ministério Público e a Defensoria
Pública do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas
propostas orçamentárias de 2021, relativo à pessoal e encargos sociais,
a despesa com a folha de pagamento vigente em maio de 2020,
compatibilizada com os eventuais acréscimos legais, respeitados os
limites impostos pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.

§ 1º Para efeito de cálculo dos parâmetros a que se refere o
caput deste artigo, por poder e órgão, o Poder Executivo colocará à
disposição do Tribunal de Contas do Estado e dos demais poderes, o
demonstrativo da Receita Corrente Líquida que servirá de base para o
cálculo dos limites de despesa de pessoal, conforme previsto no § 2º
do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º A Defensoria Pública do Estado terá como limite na
elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal e encargos sociais
o percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado.

Art. 49. No exercício de 2021, observado o disposto no art.
169 da Constituição Federal e no art. 48 desta Lei, somente poderão
ser admitidos servidores se, cumulativamente:

I - existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher,
demonstrados na tabela a que se refere o art. 47 desta Lei, bem como
aqueles criados de acordo com o art. 50 desta Lei, ou se houver vacância,
após 28 de agosto de 2020, dos cargos ocupados constantes da referida
tabela;

II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o
atendimento da despesa;

III - for observado o limite previsto no art. 48 desta Lei.
Art. 50. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º,

II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo,
fica autorizada as despesas com pessoal relativas a concessões de
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos,
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras bem como
admissões ou contratações a qualquer título, até o montante das
quantidades e limites orçamentários constantes de Anexo discriminativo
específico da Lei Orçamentária de 2021, cujos valores deverão constar
da programação orçamentária e serem compatíveis com os limites da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Anexo a que se refere o caput deste artigo conterá
autorização somente quando amparada por projeto de Lei ou medida
provisória cuja tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até
11 de setembro de 2020, e terá os limites orçamentários correspondentes
discriminados, por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública do
Estado e, quando for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com as respectivas:

I - quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos,
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória ou
a lei correspondente;

II - quantificações para o provimento de cargos, funções e
empregos, especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto
de lei, a medida provisória ou a lei correspondente;

III - especificações, relativas a vantagens, aumentos de
remuneração e alterações de estruturas de carreira, identificando o
projeto de lei, a medida provisória ou a lei correspondente.

§ 2º O Anexo de que trata o § 1º deste artigo considerará, de
forma segregada, provimento e criação de cargos, funções e empregos
e será acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada, facultada
sua atualização, durante a apreciação do projeto, pela Secretaria de
Estado do Planejamento e Orçamento, no prazo fixado pelo § 4º do art.
137, da Constituição do Estado.

Art. 51. Não se aplica a obrigatoriedade de inclusão no Anexo
a que se refere o art. 50 desta Lei à revisão geral das remunerações,
subsídios, proventos e pensões dos servidores civis e militares, ativos
e inativos, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem como
do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, das autarquias
e das fundações públicas estaduais, cujo percentual será único para
todos os servidores abrangidos por este artigo e definido em Lei
específica.

Art. 52. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se
enquadrem nas exigências dos arts. 47, 49 e 50 dependerá de abertura
de créditos adicionais.

Art. 53. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de
cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da
legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo os contratos de
terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO

Art. 54. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa
projetos de Lei sobre matéria tributária que deva ser alterada, visando
ao seu aperfeiçoamento, à adequação a diretrizes constitucionais e
ajustamento às determinações de leis complementares federais.

§ 1º Poderão ser instituídos polos de desenvolvimento regionais
ou setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas
as vocações econômicas de cada região.

§ 2º Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

Art. 55. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 e da respectiva Lei poderão ser considerados os
efeitos de propostas de alterações na legislação tributária, inclusive
quando se tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de
proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida
provisória que esteja em tramitação na Assembleia Legislativa.

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de
Lei Orçamentária de 2020:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação
e especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada
uma das propostas e seus dispositivos;

II - será identificada a despesa condicionada à aprovação das
respectivas alterações na legislação.

§ 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, até noventa dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2021, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão
canceladas mediante decreto.

§ 3º O atendimento de programação cancelada nos termos do §
2º deste artigo far-se-á por meio da abertura de crédito suplementar.

§ 4º O projeto de lei ou medida provisória que institua ou altere
tributo somente será aprovado ou editada, respectivamente, se
acompanhada da correspondente demonstração da estimativa do
impacto na arrecadação, devidamente justificada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

ESTADUAL

Art. 56. As operações de crédito interna e externa reger-se-ão
pelo que determinam a Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, e
a Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, ambas do Senado
Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.

§1º A administração da dívida interna e externa contratada e a
captação de recursos por órgãos ou entidades da Administração Pública
Estadual, obedecida à legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade
de recursos para atender:

I - mediante operações e/ou doações, junto a instituições
financeiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas,
organismos internacionais e órgãos ou entidades governamentais:

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou
entidade;

b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do
Governo do Estado;

c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado
detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito
a voto;

d) pagamento de precatórios.
II - mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento;

c) à renegociação de passivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57. A execução da Lei Orçamentária de 2021 e dos créditos
adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 58. A despesa não poderá ser realizada se não houver
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para
atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize
a sua realização sem observar a referida disponibilidade.

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de
sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais
consequências da inobservância do disposto no caput deste artigo.

§ 2º A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, no âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão
Fiscal – SIGEF/MA, após 31 de dezembro de 2021, relativos ao
exercício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de
elaboração das demonstrações contábeis, os quais deverão ser efetuados
no prazo e na forma estabelecida pelo órgão central do Sistema de
Contabilidade Estadual.

Art. 59. Para efeito do disposto no art. 60 da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, considera-se contraída a obrigação no momento
da emissão da Nota de Empenho.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de
serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração
Pública estadual, consideram-se compromissadas apenas as prestações
cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro,
observado o cronograma pactuado.

Art. 60. A ordem bancária ou outro documento por meio do
qual se efetue o pagamento de despesa, inclusive de restos a pagar,
indicará a nota de empenho correspondente.

Art. 61. O Poder Executivo atualizará a relação de que trata o
Anexo III sempre em razão de emenda constitucional ou lei que resultem
em obrigações para o Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir outras
despesas na relação de que trata o caput deste artigo, desde que
demonstre que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado.

Art. 62. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder
Legislativo dados e informações constantes da Lei Orçamentária Anual
e dos créditos adicionais, inclusive em meio magnético de processamento
de dados, bem como os detalhamentos utilizados na sua consolidação.

Art. 63. As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão
convertidas em moeda nacional, segundo a taxa de câmbio vigente no
primeiro dia útil do mês de junho de 2020.

Art. 64. Os acordos trabalhistas dos órgãos da Administração
Indireta só poderão ser celebrados pelos dirigentes após parecer da
Procuradoria Geral do Estado, do Comitê de Gestão Orçamentária,
Financeira e de Política Salarial e aprovação do Governador do Estado.

Art. 65. A classificação orçamentária da receita deverá obedecer
a Portaria Interministerial STN/SOF n° 1, de 14 de junho de 2018, que
alterou a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de
2001.

Art. 66. O Estado poderá utilizar-se do dispositivo do art. 76-
A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da
Constituiçao Federal referente a Desvinculação de Receitas do Estado
e Municípios – DREM.

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS        DE               DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 139 / 2020

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE
ATENDIMENTO PARA PROFISSIONAIS DE
SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE A
CRISE OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS
(SARS-COV-2), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Os profissionais da saúde da rede pública e privada no
Estado do Maranhão, bem como os profissionais da segurança pública
estadual, terão prioridade de atendimento em estabelecimentos de saúde
como hospitais, clínicas e laboratórios, enquanto perdurar a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção
Humana pela COVID-19 ou o Decreto nº 35.677 de 2020 no âmbito do
Estado do Maranhão.

§ 1º - Para fins estabelecidos no caput deste artigo, os
profissionais de saúde e da segurança pública deverão apresentar
identificação funcional ou contracheque no momento do atendimento.

§ 2º - Consideram-se profissionais de segurança para fins desta
lei, os integrantes das seguintes instituições:

 I – Polícia Militar do Estado do Maranhão;
II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão;
III – Polícia Civil do Estado do Estado do Maranhão;
IV - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

(SEAP).
§ 3º - Faculta-se aos municípios, através da edição de ato próprio,

a inclusão de Guardas Municipais ou correlatos no rol do parágrafo
anterior para que sejam abrangidos pelo disposto nesta lei.

Art. 2º - A prioridade estabelecida por esta lei refere-se
exclusivamente aos profissionais de saúde e segurança pública, não se
estendendo a seus familiares.

Art. 3º - Os profissionais de saúde que atuem diretamente no
tratamento de pacientes diagnosticados ou com suspeita de COVID-
19 devem ter prioridade também a testes para identificação da doença
caso apresentem sintomas que justifiquem a suspeita de confirmação
de infecção pelo SARS-CoV-2.

Parágrafo único - Os profissionais de saúde que atuarem
diretamente no tratamento de pessoas diagnosticadas ou com suspeita
de COVID-19 e que a tenham a contraído em virtude de suas atividades
laborais terão prioridade também no acesso a tratamento médico
especializado, desde que, a partir dos critérios técnicos de
admissibilidade e elegibilidade, estejam em estado crítico ou grave mais
acentuado que os demais pacientes.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado pretende o estabelecimento
de prioridade no atendimento para profissionais de saúde e segurança
pública durante a crise ocasionada pela COVID-19. Considerando o
avanço rápido e devastador da pandemia causada pela COVID-19 e a
necessidade da manutenção do sistema público de saúde e de segurança,
com a finalidade primordial de combater a doença e sua evolução, a
implementação de medidas urgentes e excepcionais são imperiosas. A
premência que se reveste a presente proposição está alicerçada em
estatísticas, que diariamente demonstram o aumento abrupto do número
de profissionais das áreas de saúde e segurança contaminados pelo
COVID-19 em virtude do exercício de suas funções.

Convém repisar, que a efetivação do acesso à saúde, estabelecido
pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, em muito depende da
atuação de tais profissionais, que precisam estar em condições de
trabalho para continuar salvando vidas. Dentro desta perspectiva, a

implementação da prioridade na regulação para internação em unidades
de saúde públicas e privadas no Estado do Maranhão, dos profissionais
das áreas de saúde e segurança em caso de suspeita ou confirmação de
COVID-19, é assentada na necessidade do retorno mais rápido dos
mesmos aos seus postos de trabalho, onde garantirão maior efetividade
no combate à doença, já que suas funções são reconhecidas como
essenciais pelos decretos editados pelo Poder Executivo.

Por fim, cabe ressaltar os incansáveis esforços lançados pelo
Estado do Maranhão para amenizar os efeitos da evolução da epidemia,
diminuindo as consequências a serem suportadas pela população
maranhense. Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), conto
com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

PROJETO DE LEI Nº 140 / 2020

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DA GARANTIA
CONTRATUAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Os prazos das garantias contratuais de produtos e
serviços adquiridos no âmbito do Estado do Maranhão serão suspensos
enquanto durarem as medidas sanitárias de isolamento social contra a
COVID-19 determinadas pelo Decreto nº 35.677 de 2020 do Estado
do Maranhão, ou o que venha a lhe substituir.

Parágrafo único. Os prazos suspensos no caput deste artigo
prosseguirão normalmente após a revogação do Decreto nº 35.677 de
2020 do Estado do Maranhão, e dos que vieram a lhe substituir.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa dispõe sobre a
ampliação da garantia contratual de produtos e serviços adquiridos no
âmbito do Estado do Maranhão que vencerem durante a vigência das
medidas sanitárias de isolamento social voltadas para evitar a
propagação da COVID-19.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19,
que tem exigido dos poderes públicos a adoção de medidas muito
restritivas para que o impacto do vírus seja o menor possível. Uma
dessas medidas foi a suspensão de atividades não essenciais pelo Decreto
nº 35.677 de 2020 por, primeiramente, quinze dias – o que foi majorado
de acordo com a propagação da pandemia. Consequentemente, muitos
estabelecimentos comerciais que oferecem produtos e serviços não
estão funcionando, o que pode acarretar na não prestação de serviços
estipulados por um contrato, referentes à garantia.

O Projeto de Lei propõe que se as garantias contratuais se
estendam automaticamente, independente de convenção entre as partes,
após a revogação do Decreto nº 35.677 de 2020 do Estado do Maranhão,
ou dos que vieram a lhe substituir, para evitar que os consumidores
sejam lesados e não gozem de suas prerrogativas.

Considerando que as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor e que a garantia
contratual é complementar à legal, (arts. 47 e 50 do Código do
Consumidor), bem como que a Constituição Federal e a Constituição
do Estado do Maranhão afirmam ser competência concorrente entre os
entes legislar sobre relações de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e,
respectivamente), contamos com a colaboração dos nobríssimos pares
para aprovação de relevante proposição.
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PROJETO DE LEI Nº 141/2020.

ESTABELECE REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO PELO PERÍODO EM
QUE PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA DECORRENTE DA EPIDEMIA DE
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1º - Havendo risco epidemiológico que impossibilite o
cumprimento de procedimentos hodiernamente presenciais, o Poder
Judiciário do Estado do Maranhão poderá, excepcionalmente, deixar
de realizar audiências de custódia.

Parágrafo único. Os meios telemáticos poderão ser utilizados,
excepcionalmente, quando o magistrado competente vislumbrar indícios
da ocorrência de tortura ou maus tratos após análise do auto de prisão
em flagrante e do exame de corpo de delito, ou entender pela necessidade
de entrevistar a pessoa presa.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeito enquanto perdurar a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela Organização
Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela
COVID-19 ou o Decreto nº 35.677 de 2020 no âmbito do Estado do
Maranhão.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Ordinária ora apresentado a esta Casa,
possibilita que a audiência de custódia deixe de ser realizada caso haja
risco epidemiológico, bem como dispõe sobre a possibilidade de ser,
excepcionalmente, concretizada por meios telemáticos se houver indícios
de tortura ou maus tratos.

A evidente constitucionalidade dessa proposição pode ser
comprovada com os seguintes argumentos:

a) O Estado do Maranhão não está legislando sobre Processo
Civil ou Processo Penal, que são matérias de competência privativa da
União, conforme art. 22, I, da Constituição da República. Esse projeto
de lei ordinária versa sobre procedimentos, que são de competência
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de acordo com o
art. 22, XI, da Constituição Federal. Theodoro Júnior (2015, p. 156)
explica as diferenças:

Processo e procedimento são conceitos diversos e que os
processualistas não confundem. Processo, como já se afirmou, é o
método, isto é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma
relação jurídica vinculativa de direito público, enquanto procedimento
é a forma material com que o processo se realiza em cada caso concreto.
(...)

O processo, outrossim, não se submete a uma única forma.
Exterioriza-se de várias maneiras diferentes, conforme as
particularidades da pretensão do autor e da defesa do réu. Uma ação de
cobrança não se desenvolve, obviamente, como uma de inventário e
nem muito menos como uma possessória. O modo próprio de
desenvolver-se o processo, conforme as exigências de cada caso, é
exatamente o procedimento do feito, isto é, o seu rito.

É o procedimento, de tal sorte, que dá exterioridade ao processo,
ou à relação processual, revelando-lhe o modus faciendi com que se vai
atingir o escopo da tutela jurisdicional. Em outras palavras, é o
procedimento que, nos diferentes tipos de demanda, define e ordena
os diversos atos processuais necessários.

b) Sendo assim, cabe à União estabelecer as normas gerais e os
Estados têm competência para legislar de forma suplementar,
complementando as normas gerais sem contrariá-las. A proposição
não está em dissonância com o Código de Processo Civil e tampouco o
Código de Processo Penal (que, no caso, são as normas gerais). Pelo

contrário, está pari passu ao que esses diplomas normativos determinam
em alguns artigos, tais como o art. 460 do CPC e art. 405 do CPP.

c) A possibilidade dos Estados legislarem sobre procedimento
é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) a prerrogativa de legislar sobre procedimentos possui
também o condão de transformar os Estados em verdadeiros laboratórios
legislativos. Ao conceder-se aos Entes federados o poder de regular o
procedimento de uma matéria, baseando-se em peculiaridades próprias,
está a possibilitar-se que novas e exitosas experiências sejam
formuladas. Os Estados passariam a ser partícipes importantes no
desenvolvimento do direito nacional e a atuar ativamente na construção
de possíveis experiências que poderão ser adotadas por outros Entes
ou em todo território federal. (STF. Plenário. ADI 2922/RJ, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 3/4/2014).

d) Observância aos arts. 5º, LXXVIII, e 37, ambos da
Constituição Federal, que garantem, respectivamente, no âmbito judicial
e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação, bem como reconhece o princípio
da eficiência dos atos da Administração Pública, já que essa proposição
objetiva que as sindicâncias e processos administrativos disciplinares
sejam concluídos mais rápido e com redução direta e significativa dos
custos com diárias dos servidores escalados para realização de oitivas
em cidades no interior do Estado.

e) Fundamenta-se no art. 8º, §2º da Recomendação nº 62 de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, revestindo-
a da força normativa necessária para seu cumprimento.

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Lei Ordinária. E por isto, contando
com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que
votemos em favor de relevante proposição.

PROJETO DE LEI Nº 142 / 2020

RECONHECE O FALECIMENTO EM VIRTUDE
DA COVID-19, CONTRAÍDA NO EXERCÍCIO
DAS ATRIBUIÇÕES DE CATEGORIAS
PROFISSIONAIS QUE ESPECIFICA, COMO
ACIDENTE EM SERVIÇO PARA FINS DE
PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL.

Art. 1º - O falecimento de servidores públicos civis e militares
no âmbito do Estado do Maranhão, por COVID-19, contraída no
exercício de suas atribuições em órgão ou entidade das áreas de saúde,
segurança pública e assistência social, é considerada como acidente de
serviço para fins de pagamento de pensão especial aos seus dependentes,
na forma da Lei Estadual nº 5.740 de 1993.

Art. 2º – Para o reconhecimento da situação são meios de
prova:

I – quanto à doença, diagnóstico do COVID-19 na forma
estabelecida em protocolo clínico previsto pelo Ministério da Saúde;

II – quanto à infecção no exercício das atribuições:
a) se servidor público civil, procedimento de apuração pelo

órgão ou entidade;
b) se militar, inquérito policial militar instaurado.
III – quanto ao falecimento:
a) certidão de óbito.
Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora enviado para apreciação desta Casa, dispõe
sobre o reconhecimento do falecimento em virtude da covid-19,
contraída no exercício das atribuições em órgão ou entidade das áreas
de saúde, segurança pública e assistência social, como acidente em
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serviço para fins de pagamento da pensão especial prevista na Lei
Ordinária Estadual nº 5.740 de 1993.

Acidente de trabalho, para os militares, é definido pelo art. 1º,
b, do  Decreto 57.272 de 1965 como o ocorrido “no exercício de suas
atribuições funcionais, durante o expediente normal, ou, quando
determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou
antecipação”; a definição para os servidores civis, por sua vez, está
esculpida no art. 1º, § 1º, da Lei Ordinária Estadual nº 5.740 de 1993, a
saber, “o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione,
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercício”.

Diante do Decreto nº 35.677 de 2020 no âmbito do Estado do
Maranhão - que reconheceu o estado de calamidade no Estado e
suspendeu atividades não essenciais, excluindo as desempenhadas pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (abrangendo Polícias Civis,
Militares e Corpo de Bombeiros), a Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária (compreendendo as atividades da Polícia
Penal), a Secretaria de Estado da Saúde (contemplando os profissionais
da saúde vinculados à ela) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social (atividades relacionadas à assistência social) -, é evidente que as
categorias profissionais dos servidores públicos que desempenham as
atividades consideradas essenciais estão expostas aos riscos de
contaminação pela COVID-19 e que, caso sejam contaminados e venham
a óbito, o falecimento deve ser enquadrado nas hipóteses de acidente
de trabalho estabelecidas pelas normas federais e estadual sobre o
tema. Por isso, sustenta-se que se está diante de uma obviedade, uma
consequência lógica, não havendo inconstitucionalidade formal para
legislar sobre a matéria, pois não se está legislando propriamente sobre
servidores públicos, seu regime jurídico e aposentadoria como veda o
art. 43, II da Constituição do Estado do Maranhão, mas sim
reconhecendo aos dependentes o recebimento de pensão especial caso
os servidores vinculados aos órgãos ou entidades das áreas de saúde,
segurança pública e assistência social, que não deixaram de trabalhar
em meio à pandemia, pela essencialidade de suas atribuições e deveres
profissionais com a população maranhense, já que são os policiais
civis, militares, penais, bombeiros, médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas e assistentes sociais que estão na linha de frente nas
ações preventivas e tratativas contra a COVID-19.

 No que se refere à constitucionalidade de proposições que,
direta ou indiretamente, crie despesas a outros Poderes, o Supremo
Tribunal Federal – STF já decidiu que:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei
que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do
Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar
estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da
Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento
da administração pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. [ADI
3.394, rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-
2008.]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ESTADUAL. LEI 5.616/2013 DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE
MONITORAMENTO EM ESCOLAS E CERCANIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE
INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]

Ante o exposto e considerando a relevância do projeto de lei,
conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa
proposição.

PROJETO DE LEI Nº 143 / 2020

INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE
INCENTIVO ÀS DOAÇÕES PARA A SAÚDE
COMO POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO E
REDUÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS
POR SURTOS, PANDEMIAS, EPIDEMIAS E
ENDEMIAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Fica instituído como política de enfrentamento e
redução dos impactos provocados por surtos, pandemias, epidemias e
endemias no Estado do Maranhão, o Programa Estadual de Incentivo
às Doações para a Saúde, como política voltada ao estímulo de doações
em moeda corrente de pessoas físicas e jurídicas em favor dos serviços
estaduais da saúde.

Parágrafo único - As doações a que se refere este artigo serão
voluntárias e seguirão, quanto à disciplina jurídica, o disposto na Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil Brasileiro.

Art. 2º - O Programa Estadual de Incentivo às Doações para a
Saúde possui como objetivos e diretrizes:

I - informar, sensibilizar, conscientizar a sociedade e difundir-
lhe a importância da colaboração de todos nesse período excepcional
de crise na saúde como política de enfrentamento a surtos, pandemias,
epidemias e endemias, minorando seus graves efeitos, inclusive sociais;

II - estimular a doação voluntária, visando à redução dos efeitos
negativos provocados por surtos, pandemias, epidemias e endemias,
identificando, quando possível, grupos populacionais mais vulneráveis;
e

III - destinar as doações de acordo com linhas prioritárias
estabelecidas pelos órgãos competentes.

Art. 3º - As doações de que trata esta Lei serão destinadas ao
financiamento de:

I - projetos que envolvam construção, instalação, reforma,
recuperação ou outras melhorias de hospitais, clínicas, postos de saúde,
hospitais de campanha e congêneres públicos;

II - aquisição de bens e equipamentos destinados aos
estabelecimentos do inciso I;

III – ações e serviços de saúde voltados para a prevenção de
surtos, pandemias, endemias e epidemias, aquisição de medicamentos
e suprimentos destinados ao atendimento de grupos de risco, assim
definidos pela autoridade competente;

IV – tratamentos de alta complexidade.
Art. 4º - Para o financiamento das ações da saúde no

enfrentamento a surtos, pandemias, epidemias e endemias, faculta-se
aos servidores públicos estaduais nomeados em cargos, empregos e
funções públicas de forma efetiva, em comissão ou eletiva, a doação,
por consignação em folha de pagamento, de valores deduzidos de suas
remunerações em favor de ações descritas nos incisos I, II, III e IV, do
art. 3º, desta Lei, sujeitando-se a aplicação desses recursos ao controle
externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE. Art.

5º - Os recursos deverão ser depositados em conta bancária
específica em instituições financeiras, a ser indicada pela Contadoria
ou pelo Tesouro do Estado do Maranhão, e que estejam sob
administração da Secretaria de Estado da Saúde – SES.

Parágrafo único – As emendas parlamentares que se destinarem
às ações descritas nos incisos I, II, III e IV, do art. 3º, desta Lei,
voltadas para o enfrentamento e redução dos impactos provocados
por surtos, pandemias, epidemias e endemias, também poderão ser
depositadas da forma que dispõe o caput deste artigo. Art.

6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado pretende instituir o Programa
Estadual de Incentivo às Doações para a Saúde como política de
enfrentamento e redução dos impactos provocados por surtos,
pandemias, epidemias e endemias no Estado do Maranhão.

Sabe-se que, com o avanço rápido e devastador da pandemia
causada pela COVID-19 e a necessidade da manutenção do sistema
público de saúde, além de realizar ampliação dos hospitais, clínicas e
demais estabelecimentos já existentes, bem como inaugurar novos,
onerou sobremaneira o erário estadual, além de ter suscitado discussões
sobre a função social das empresas, que só começaram a fazer doações
de bens e produtos quando interpeladas por parlamentares desta Casa.

Problemas sanitários como surtos, pandemias, epidemias e
endemias tornam imperioso que a solidariedade entre iguais ou
intergeracional seja uma diretriz das políticas públicas que serão
desenvolvidas para atenuar os impactos de doenças que causam severas
modificações na vida das pessoas. Levando isso em consideração, a
proposição pretende estimular a doação voluntária em moeda corrente,
inclusive de membros do Parlamento estadual, para que não seja
direcionada a fins pouco republicanos, tais como propaganda eleitoral
antecipada ou compra de votos travestidas de solidariedade. Destinar
os recursos a uma conta específica indicada pela Contadoria e pelo
Tesouro do Estado do Maranhão, gerida por quem compete administrar
a saúde pública em âmbito estadual, não havendo nenhum outro órgão
que conte com o aparato técnico necessário para definir onde os valores
serão melhor alocados, é a forma mais adequada de incentivar um ato
tão nobre, além de otimizar os recursos e dispor de novas formas de
financiamento para a saúde.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), conto
com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

REQUERIMENTO N° 156 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária o proposto por mim
nesta manhã do dia 12 de março de 2020, ainda sem numeração, que
altera a altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.196 de 2019, que dispõe
sobre a promoção de alimentação saudável nas escolas públicas e
particulares no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 157 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária proposto por mim na
tarde do dia 16 de março de 2020, ainda sem numeração, que dispõe
sobre a internação de pacientes infectados pela COVID-19
(coronavirus) na rede privada de hospitais, quando requerido por
médico credenciado ao sistema único de saúde, em caso de não haver
vaga na rede pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 158 /2020

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária, ainda sem numeração,
proposto por mim na manhã do dia 24 de março de 2020, que dispõe
sobre limitações à  aquisição de produtos que especifica, em virtude da
decretação de calamidade pública pelo Decreto nº 35.677 de 2020 no
Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 159 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 115 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre o adicional de insalubridade em 40%
aos profissionais da saúde cujas instituições em que trabalham estejam
vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pela COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 636 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
enviado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino
de Castro e Costa, bem como ao Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES, solicitando em caráter de
urgência, a ampliação do número de leitos de UTI, para o tratamento
de pacientes com suspeita e/ou diagnosticados com o covid-19, a
serem instalados no Hospital Macrorregional Tomás Martins,
localizado no município de SANTA INÊS / MA.

Santa Inês, localizada no oeste maranhense, hoje com pouco
mais de 90 (noventa) mil habitantes, encontra-se numa área 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, a
ampliação do número de leitos de UTI, para o tratamento de
pacientes com suspeita e/ou diagnosticados com o covid-19,
garantindo assim, 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, 08 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 N° 637 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a
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presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Saúde do Estado, Sr. Carlos Lula, que autorize a
REABERTURA DO HOSPITAL REGIONAL DE MATÕES DO
NORTE, A FIM DE QUE SEJA DESTINADO,
EXCLUSIVAMENTE, AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM
A COVID-19.

Vale destacar que o Hospital Regional de Matões do Norte,
localizado na BR 135, KM 135, S/N, CEP: 65468-000 encerrou suas
atividades no primeiro semestre do ano de 2019, e, na época do pleno
funcionamento, a unidade de saúde tornou-se referência de atendimento
já que disponibilizava de uma serie de especialidades cirúrgicas e era
equipado com Unidade de Tratamento Intensivo, UTI.

O referido hospital funcionava como suporte no atendimento
aos pacientes transferidos dos Municípios de Anajatuba, Arari,
Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Matões do Norte, Miranda do
Norte, Pirapemas, Nina Rodrigues, Cantanhede, Presidente Vargas,
Urbano Santos, dentre outros, que formam a Regional de Itapecuru-
Mirim.

Em razão da preocupante curva muito crescente do número de
casos da COVID-19 no interior do Maranhão, a reabertura do referido
hospital torna-se um plano de contingência. Pois, sendo que a grande
Regional de Itapecuru-Mirim, não dispõe de nenhum hospital,
com leito de UTI equipado, para receber pacientes em estado
avançado da doença, sendo que estes são transferidos, em sua
maioria, para hospitais da capital. Logo, a oferta da unidade de
saúde exclusiva ao enfretamento da doença descentralizará a
capital São Luís, cuja ocupação máxima dos leitos já é uma
realidade, posto que a Região Metropolitana da Grande Ilha de
São Luís possuem mais de 90% dos casos do novo coronavírus no
Maranhão.

A situação no interior do Maranhão também requer muita
atenção, já que o número de casos cresce de forma acelerada a cada dia.
Por tal motivo, a presente indicação, torna-se uma medida preventiva
e essencial, uma vez que a implantação de leitos equipados para atender
essa Regional aumentará a capacidade de atendimento, dando suporte
e beneficiando cerca de quatorze Municípios, evitando um possível
colapso na saúde de todo o Estado.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de maio de 2020.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 638 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário da Educação do Estado do Maranhão, o
Senhor Felipe Camarão e ao Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão - UEMA, o Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa,
sugerindo a antecipação da colação de grau e emissão da
certificação da conclusão da faculdade de Medicina, em todos os
CAMPUS, para os discentes do 12º período, para que possam
realizar o registro profissional no Conselho Regional de Medicina
e, consequentemente, exercer a profissão, auxiliando no combate
à  pandemia da COVID-19 (coronavirus).

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

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

INDICAÇÃO Nº 639 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e à Presidente do PROCON Maranhão e do VIVA, a
Senhora Adaltina Queiroga, requerendo horário de funcionamento
especial das unidades do VIVA, pela essencialidade do serviço prestado,
especialmente a emissão de documentos de identidade.

Em virtude de muitos crimes contra o patrimônio que estão
sendo cometidos durante o período de isolamento social, várias pessoas
tiveram seus documentos de identidade roubados ou furtados e
precisam da documentação para atividades do dia a dia. Nesse sentido,
estabelecer horários de funcionamento especiais para que o órgão não
deixe de atender uma demanda existente é essencial, respeitando, claro,
as determinações sanitárias de distanciamento entre pessoas e
capacidade dos estabelecimentos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 640 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada à Excelentíssima Prefeita do Município de Raposa, a
Senhora Thalyta Medeiros de Oliveira, requerendo a urgente edição de
decreto suspendendo as aulas presenciais da rede pública municipal de
ensino, estendendo a medida também à rede privada, em virtude do
crescimento exponencial de contaminação pela COVID-19.

Frise-se que, de acordo com os boletins epidemiológicos
divulgados pelos hospitais da capital São Luís, os nosocômios privados
já operam em lotação de suas Unidades de Tratamento Intensivo –
UTIs e o sistema público de saúde também tangencia a saturação. Por
compor a região metropolitana, o município de Raposa poderá ser
severamente atingido por eventual nova onda de contaminação causada
pelo retorno às atividades escolares, caso feito precipitadamente em
maio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 641 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada aos Excelentíssimos Prefeito e Vice-prefeita do
Município de Paço do Lumiar, o Senhor Domingos Dutra e a Senhora
Paula Azevedo, bem como ao Secretário Municipal de Educação, o
Senhor Marcos Antônio Silva Ferreira, requerendo a urgente edição de
decreto suspendendo as aulas presenciais da rede pública municipal de
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ensino, estendendo a medida também à rede privada, em virtude do
crescimento exponencial de contaminação pela COVID-19.

Frise-se que, de acordo com os boletins epidemiológicos
divulgados pelos hospitais da capital São Luís, os nosocômios privados
já operam em lotação de suas Unidades de Tratamento Intensivo –
UTIs e o sistema público de saúde também tangencia a saturação. Por
compor a região metropolitana, o município de Paço do Lumiar poderá
ser severamente atingido por eventual nova onda de contaminação
causada pelo retorno às atividades escolares, caso feito
precipitadamente em maio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 642 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município de São
José de Ribamar, o Senhor José Eudes Sampaio Nunes, bem como à
Secretária Municipal de Educação, a Senhora Joana Marques,
requerendo a urgente edição de decreto suspendendo as aulas presenciais
da rede pública municipal de ensino, estendendo a medida também à
rede privada, em virtude do crescimento exponencial de contaminação
pela COVID19.

Frise-se que, de acordo com os boletins epidemiológicos
divulgados pelos hospitais da capital São Luís, os nosocômios privados
já operam em lotação de suas Unidades de Tratamento Intensivo –
UTIs e o sistema público de saúde também tangencia a saturação. Por
compor a região metropolitana, o município de São José de Ribamar
poderá ser severamente atingido por eventual nova onda de
contaminação causada pelo retorno às atividades escolares, caso feito
precipitadamente em maio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 643 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município de São
Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal
de Educação, o Senhor Moacir Feitosa, bem como aos Secretários
de Saúde do Município de São Luís e do Estado do Maranhão, os
Senhores Lula Fylho e Carlos Lula, respectivamente, requerendo a
urgente edição de decreto suspendendo as aulas presenciais da
rede pública municipal de ensino, estendendo a medida também
à rede privada, em virtude do crescimento exponencial de contaminação
pela COVID-19.

Frise-se que, de acordo com os boletins epidemiológicos
divulgados pelos hospitais, os nosocômios privados já operam em
lotação de suas Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs e o sistema
público de saúde também tangencia a saturação. O retorno às atividades
escolares, caso feito precipitadamente em maio, poderá desencadear
uma nova onda de contaminação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 644 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Secretário da Saúde do Maranhão, o Senhor Carlos
Eduardo Lula, sugerindo criação de multa administrativa no âmbito do
Estado para pessoa que descumprir ordem médica de isolamento social
ou quarentena, em razão de confirmação ou suspeita de contaminação
pela COVID-19.

Em termos gerais, deve-se estabelecer um valor razoável para
que a multa cumpra o caráter pedagógico, destinando os recursos
arrecadados na aplicação da sanção administrativa para a compra de
equipamentos de proteção para os profissionais de saúde do Estado e
municípios. Se necessário, autorizar a Secretaria de Estado de Saúde a
informar à Secretaria de Estado de Segurança Pública os nomes dos
pacientes confirmados pela COVID-19, caso seja solicitada a
informação, para a confirmação do descumprimento da ordem médica.

Verifica-se que muitas pessoas descumprem as determinações
sanitárias, contribuindo para a contaminação comunitária e, estando o
Estado do Maranhão (e, mais especificamente, o município de São
Luís) em situação de emergência com a lotação dos leitos de UTI, o
poder de polícia deve atuar fortemente para evitar um desastre.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 645 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, o Dr. Lourival Serejo, solicitando
que instrua os magistrados vinculados a esta Egrégia Corte a postergarem
a executoriedade das eventuais decisões liminares e sentenças prolatas
nas ações de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e
remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Maranhão até que
sejam revogadas a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII da Organização Mundial da Saúde -
OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19 ou do
Decreto nº 35.677 de 2020 no âmbito do Estado do Maranhão.

Em virtude das medidas preventivas contra a COVID-19, o
isolamento social tornou-se uma necessidade para contenção da
pandemia, sendo uma das determinações que se evite ao máximo as
saídas de casa. No entanto, muitas famílias estão hoje ameaçadas de
despejos e remoções forçadas. Esses processos de remoção, além de
gerarem deslocamentos de pessoas, também as obrigam a entrar em
situações de maior precariedade e exposição ao vírus, como
compartilhar habitação com outras famílias e, em casos extremos, a
morarem na rua.

Importante salientar que as condições de moradia das
populações mais pobres já se caracterizam pelo adensamento excessivo
e coabitação, o que coloca pessoas com diferentes graus de
vulnerabilidade ao vírus no mesmo reduzido espaço de habitação, e
dificulta o isolamento de idosos e outros vulneráveis. Sendo assim, as
remoções de famílias inteiras com este perfil, no atual momento, podem
ampliar ainda mais a cadeia de contágio.
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Ante o exposto, requeiro respeitosamente que a sugestão desta

indicação seja devidamente aproveitada.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de

abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 646 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário da Educação do Estado do Maranhão, o
Senhor Felipe Camarão e ao Conselho Estadual da Educação,
presidido pela Professora Soraia Raquel Alves da Silva, sugerindo
que as férias escolares de julho sejam transferidas para abril na
rede estadual de ensino, facilitando a implementação das medidas
preventivas adotadas contra a pandemia da COVID-19 (coronavirus),
sem prejudicar o calendário escolar e a aprendizagem dos alunos.

A modificação do calendário escolar também poderá ser
estendida à rede privada, pactuando-se os termos com os diretores das
respectivas instituições de ensino. Frise-se que a medida está em
consonância com o art. 2º, I, da Resolução nº 94 de 2020, do Conselho
Estadual de Educação, que determina que “as entidades devem adotar
providências que minimizem os impactos na aprendizagem dos
estudantes com a suspensão das atividades presenciais”.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

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

INDICAÇÃO Nº 647 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Secretário da Saúde do Maranhão, o Senhor Carlos
Eduardo Lula, sugerindo criação, para os profissionais da saúde do
Estado do Maranhão, de auxílio em caso de afastamento e seguro em
caso de falecimento, quando causados pela COVID-19.

Essa medida poderá ser concretizada através de um fundo
orçamentário, que deve contar com fonte específica de recursos
provenientes de doações de pessoas físicas ou jurídicas, bem como
dotações próprias, para que possa custear o auxílio destinado a
profissionais autônomos ou cooperados infectados pelo novo
coronavírus e que estejam afastados do trabalho por até trinta dias. O
pagamento será referente a um salário mínimo para técnico de
enfermagem e profissional de nível médio; três salários mínimos para
profissionais de nível superior (não médico), e quatro salários mínimos
para médico.

Se o período de afastamento for inferior a trinta dias, o
pagamento do auxílio será proporcional aos dias em que o profissional
esteve ausente do trabalho. Em caso de morte por COVID-19, considera-
se adequado o pagamento de dez salários mínimos à família, cônjuge,
dependentes ou pais do profissional.

Após o fim da situação de emergência em saúde no Estado,
eventuais saldos do fundo serão revertidos para a implementação de
ações da Secretaria de Estado da Saúde, em benefício dos usuários do
Sistema Único de Saúde – SUS.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 648 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário do Estado da Saúde, o
Senhor Carlos Lula e ao Secretário de Administração Penitenciária, o
Senhor Murilo Andrade de Oliveira, solicitando que seja inserida entre
as atividades laborais das pessoas em privação de liberdade nas unidades
prisionais maranhenses a confecção de máscaras com parte transparente
para permitir leitura labial das pessoas com deficiência auditiva.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 649 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, o Senhor Canindé Barros, ao (à) Presidente do Movimento
Estudantil Independente, bem como ao Diretório da Central Estudantil
em São Luís, solicitando a prorrogação da validade das carteiras
estudantis expedidas em 2019 e que venceram no primeiro trimestre
do ano corrente, enquanto perdurar a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela Organização
Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela
COVID-19 ou o Decreto nº 35.677 de 2020 – e os que vierem a lhe
substituir - no âmbito do Estado do Maranhão. Esclareça-se que a
medida visa evitar as aglomerações na Central Estudantil durante o
período de isolamento social, bem como garantir o direito ao transporte
de estudantes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 650/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário de Estado da Saúde, o Senhor
Carlos Eduardo Lula, ao Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Lula
Fylho, à Secretária do Estado da Mulher, a Senhora Ana Mendonça,
requerendo especial atenção, para formulação de políticas públicas, à
Nota Técnica “Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning
and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and
Child Marriage”, de autoria da Organização das Nações Unidas, que
aponta, dentre outras informações, que:
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• A pandemia do COVID-19, juntamente com estratégias de

distanciamento social e outras medidas destinadas a reduzir o contágio,
impactarão na utilização de contraceptivos. O fechamento de serviços
de saúde, a falta de pessoal médico que presta serviços de planejamento
familiar e dúvidas das próprias mulheres quando vão a centros de
saúde por medo de contrair COVID-19 afetam o acesso das mulheres
aos contraceptivos e seu uso continuado. (UN, 2020, ps. 3-4);

• Sendo o Maranhão um dos Estados recordistas em casamentos
infantis no Brasil, de acordo com o Plan International Brasil, a nota
técnica também prevê que a desaceleração econômica causada pela
COVID-19 terá um grande impacto dos níveis de pobreza nos países
de baixa renda, onde o casamento infantil é mais frequente. Dado que a
pobreza é um fator fundamental para essa prática, espera-se que esses
impactos aumentem as taxas de casamento infantil em comunidades
vulneráveis (UN, 2020, ps. 5-6).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
Cep 65.980-000 -CNPJ  12.081.691/0001-84

FoneFax (99) 3531-2160

OFÍCIO N.º 080/2020/ADM/PREF.

Carolina-MA, 07 de maio de 2020

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar o Decreto
n.º 009, de 23 de março de 2020, “que dispõe acerca da declaração de
calamindade pública no Município de Carolina, Estado do Maranhão,
comprometido pela pandemia do Covid-19”. Cumprindo as
formalidades legais.

Atenciosamente,

Erivelton Teixeira Neves
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
Cep 65.980-000 -CNPJ  12.081.691/0001-84

FoneFax (99) 3531-2160

DECRETO N. 009, DE 22 DE MARÇO DE 2020

Declara situação de Calamidade Pública no
Município de Carolina, Estado do Maranhão,
comprometido pela pandemia do Covid19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO
MARANHÃO, Erivelton Teixeira Neves, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal c/c a Lei
Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto Estadual n.
35.677, de 21 de março de 2020, e

CONSIDERANDO 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 no
Município de Carolina-MA;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de
Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a
pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que o isolamento social é considerada a
principal estratégia de proteção e prevenção para a transmissão do
COVID-19;

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica declarado estado de calamidade pública no
Município de Carolina-MA, para o enfrentamento, prevenção e
mitigação da emergência de saúde pública decorrente da pandemia
COVID-19 (Novo Coronavírus), pelo período de 15 (quinze) dias,
podendo ser prorrogado, caso necessário, por até 180 (cento e oitenta)
dias.

Parágrafo único. São estabelecidas no presente e em demais
regramentos já publicados e relacionados, medidas para o combate do
COVID-19, assim como aqueles que podem vir a ser editados.

Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública,
tornam-se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste
Decreto.

Art. 3º Fica vedada a abertura e funcionamento de quaisquer
estabelecimentos comerciais e de serviços que não estejam
expressamente previstos neste instrumento, tais como complexos de
turismos e lazer, Igrejas, Templos ou Similares, Bibliotecas, Casas
Noturnas, Casas de Festas, Academias, Centros de Treinamento,
Centros de Ginástica, Clubes Sociais e de Serviços, ou Similares,
Entidades de Representação Sindical ou de Categorias,
Estabelecimentos do Comércio e Serviços em Geral, Espaços de Jogos,
Feiras Públicas de Qualquer Natureza, Exposições, Centros de
Comércio, Hotéis, Motéis, Salões de Beleza, Barbearias, Lojas de
Conveniência, e outros.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos comerciais não
excepcionados fica autorizada a venda e entrega a ser feita por telefone,
internet, ou similar.

Art. 4º Fica autorizada a abertura e funcionamento dos
seguintes estabelecimentos, aqui considerados como serviços essenciais:

I - Farmácias;
II - Supermercados e congêneres, tais como fruteiras, padarias,

açougues;
III - Unidades de Saúde, Clínicas Médicas e Estabelecimentos

Hospitalares;
IV - Postos de Combustíveis;
V - Distribuidoras de Água, Gás e Distribuidoras de Energia

Elétrica e Saneamento Básico;
VI - Agropecuárias e congêneres para venda de rações e

medicamentos, mediante telentrega;
VII - Serviços de Telecomunicações;
VIII - Órgãos de Imprensa em Geral;
IX - Serviços de Coleta de Lixo e Limpeza;
X - Serviços de Segurança Privada;
XI - Serviços de táxis e mototaxi;
XII - Estação Rodoviária e Aeroporto, desde que respeitada a

circulação e atendimento às questões de saúde pública;
XIII  - Serviços de Telentrega;
XIV - Serviços Laboratoriais;
XV - Instituições bancárias deverão obedecer às orientações

normativas oriundas da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN,
sendo recomendado o atendimento através de telefone e se presencial
por agendamento;

XVI – Serviços Postais;
XVII – Lojas de materiais de construção;
XVIII – Casas lotéricas.
Art. 5º Os estabelecimentos do ramo da alimentação, tais como

restaurantes, lojas de conveniência, bares com alimentação e
lanchonetes, poderão se manter em atividade para venda de alimentos
e bebidas, mediante telentrega.
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Art. 6º Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em

local fechado, independentemente de sua característica, condições
ambientais, tipo do público, duração, forma e modalidade do evento,
sendo proibida a realização de eventos e de reuniões de qualquer
natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos
presenciais, missas e cultos religioso.

Art. 7º Fica determinado que:
I - 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;

II - os estabelecimentos comerciais fixem horários ou setores
exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60
anos e aqueles de grupos de risco, conforme autodeclaração, evitando
ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus);

III - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública, pelas
autoridades sanitárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas,
públicas e privadas, concessionários e permissionários de serviço
público, acerca do cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto;

IV - o Poder Público adquira bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do COVID-19 (novo Coronavírus), mediante dispensa de licitação,
observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;

V - a convocação de todos os profissionais da saúde, servidores,
bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles
com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o
cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, de
acordo com as determinações dos órgãos da Secretaria da Saúde.

§ 1º Os gestores e os órgãos da Secretaria da Saúde deverão
comunicar os profissionais e prestadores de serviço convocados nos
termos do inciso V deste artigo, determinando o imediato cumprimento
das escalas estabelecidas, sob pena da aplicação das sanções,
administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de dever
funcional e abandono de cargo.

§ 2º Sempre que necessário, a Secretaria da Saúde solicitará o
auxílio de força policial para o cumprimento do disposto neste Decreto.

§ 3º Será considerado, nos termos do § 3º do art. 3º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, falta justificada ao serviço
público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente
das medidas previstas neste artigo.

Art. 8º Ficam suspensas, por tempo indeterminado e a partir
da publicação deste Decreto, todas as atividades municipais como
reuniões, eventos, programas municipais e quaisquer outros em que o
Poder Público Municipal tenha participação, sob qualquer forma,
ficando a critério de cada Secretário(a) Municipal a realização de
reuniões essenciais ao funcionamento do respectivo órgão.

Art. 9º Ficam suspensas, a partir desta data, as férias e licenças,
quando possível, dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo vedada a autorização para férias e outras licenças de caráter
discricionário por parte da Secretaria da Saúde.

Art. 10 Os gestores dos contratos de prestação de serviço
deverão notificar as empresas Contratadas para que, sob pena de
responsabilização contratual em caso de omissão:

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes deste Decreto;

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do
COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos
sintomas da doença, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Art. 11 Aos servidores que tenham vínculo direto com o
Município com reconhecida e diagnosticadas doenças crônicas, às
gestantes e portadores de doenças imunossupressivas, fica dispensada
a presença física ao local de trabalho, sem prejuízo da remuneração e
da efetividade, podendo a chefia imediata providenciar na realização
de teletrabalho ou qualquer outra atividade compatível com o cargo e
que admitam essas tarefas fora de seu local de trabalho.

§ 1º Excetuam-se do caput deste artigo todos os profissionais
e servidores da Secretaria da Saúde, empregados públicos (agentes
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias), bem como os
prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas
áreas vitais de atendimento à população, serão convocados para o
cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas Chefias.

§ 2º Para fins de comprovação das situações referidas no caput
deste artigo, deverá o servidor encaminhar a comprovação diretamente
ao Setor de Recursos Humanos, em modo não presencial.

Art. 12 Em face da necessidade de orientar, prevenir e do
próprio dever de controle da saúde pública, este decreto
RECOMENDA:

I - Que toda a população adote as recomendações constantes
neste Decreto, assim como e principalmente aquelas orientações das
autoridades de saúde, tais como:

a) evitar contato próximo com pessoas com infecções
respiratórias agudas;

b) lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato
direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se
alimentar;

c) usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo
imediatamente, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

d) evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar
as mãos após tossir, espirrar ou higienizar o nariz;

e) não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, como
toalhas, talheres, pratos, copos, garrafas, independente de casos
suspeitos ou pessoas em isolamento domiciliar;

f) manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer
recomendação que previna ou evite a disseminação da doença COVID-
19.

Art. 13 Fica recomendado, a toda a população, que os contatos
com todos os órgãos públicos seja feito de forma não presencial,
preferencialmente por telefone, internet ou qualquer outro que não
exija o contato presencial.

Art. 14 Consideram-se serviços públicos municipais essenciais
aquelas atividades cujo funcionamento e atendimento será regrado em
instrumento próprio:

I - Serviços de zeladoria de bens públicos, de assistência social,
de limpeza pública, os serviços cemiteriais e departamento de trânsito;

II - São considerados serviços essenciais em saúde:
a) SAMU;
b) Ambulância Cidadã;
c) Hospital Municipal;
d) Unidades Básicas de Saúde;
e) Plantão do Setor de da Secretaria Municipal de Saúde.
III - Os serviços públicos municipais não essenciais serão

realizados em escalas a serem determinadas pelas Secretarias, através
de normatização interna, podendo ser adotado o tele trabalho.

Art. 15 Eventuais casos omissos ou não tratados neste Decreto
serão definidos após orientação ou decorrente de expedição de atos
legais do Ministério da Saúde e do Estado do Maranhão.

Art. 16 Do conteúdo do presente Decreto deverá ser dada a
maior publicidade possível e bem como encaminhar cópia do mesmo
às autoridades públicas, para fins de efetividade das medidas decretadas,
assim como para fiscalização e aplicação do previsto na Portaria
Interministerial nº 05, de 17 de março de 2020, se for o caso.

Art. 17 Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser prorrogado por igual ou mais períodos, se necessário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CJMPRA-SE.
Carolina-MA, 22 de março de 2020.

ERILVELTON TEIXEIRA NEVES
Prefeito de Carolina
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Prefeitura Municipal de Mata Roma
Secretaria Municipal de Administração

CNPJ: 06.119.945/0001-03
Rua Deputado Raimundo Bacelar nº 1402 – Centro

Mata Roma Cep. 65.510.000

DECRETO Nº  10/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

Declara estado de calamidade pública no
Município de Mata Roma para fins de prevenção e
de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19),
tendo em vista da existência de casos suspeitos de
contaminação, bem como do aumento do número
de infecções pelo vírus H1N1, e dá outras
providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE MATA ROMA, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a Lei Orgânica deste Município, bem como com base nas
recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS,
Decreto 35.677, de 21/03/2020, bem como Decreto Presidencial
10.282, de 20/03/2020, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Decreto
Presidencial 10.282, de 20/03/2020, que estabelece medidas de
prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão da
COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (COVID-19),
e

CONSIDERANDO que, nos termos dos art. 196 da
Constituição Federal, 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;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo
o Sistema 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 de Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia
de COVID-19;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão e este
Município, 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 a publicação do Decreto Estadual nº
35.672, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade
pública no Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de
infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de
contaminação pela COVID-19, bem como da ocorrência de Chuvas
Intensas nos municípios;

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 35.677, de
21 de março de 2020, que estabelece medidas de prevenção do contágio
e de combate a propagação da transmissão da COVID-19;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de
liberdades individuais, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos
e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito
à saúde e a redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO o crescente número de pessoas infectadas
pelo novo coronavírus no país e da existência de casos suspeitos e
confirmados no Estado do Maranhão/MA.

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da
Administração Pública deste Município, com a preservação da saúde e
o bem estar de toda população Mataromense;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo
o território do Município de Mata Roma/MA para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus), tendo em vista da
existência de casos suspeitos de contaminação, bem como do aumento
do número de infecções pelo vírus H1N1.

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 2º - Além das medidas aplicáveis ao Município constantes
dos Decretos Municipal nºs 5/2020, 06/2020, 8/2020 e 09/2020, ficam
determinadas, com o objetivo de isolamento social, no âmbito do
Município, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar da data de que
dispõe o Decreto 05/2029, as seguintes medidas:

I – Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, conforme
o que dispõe os Decretos 05/2020 e 06/2020, à exceção daquelas de
que dispõe os referidos Decretos, em consonância com o Decreto
Estadual 35.677, de 21 de março de 2020 e Lei 13.979, de 06 de março
de 2020 (publicado no DOU de 7.2.2020), obedecidas as diretrizes do
rol de atividades consideradas essenciais publicada pelo Governo
Federal;

Art. 3º - Com vistas a resguardar a saúde da coletividade,
ficam suspensos por 15 (quinze) dias, a contar da data da
publicação do Decreto 05/2020:

I - a realização de atividades que possibilitem a aglomeração de
pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo.

§1º. Considera-se aglomeração de pessoas para os efeitos deste
Decreto, a reunião pública e/ou particular que reunia o número acima
de 10 (dez) pessoas, ressalvado os moradores que residam na mesma
residência.

II - as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de
academias, jogos e entretenimentos, cinemas, teatros, bares, vendedores
ambulantes, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e
estabelecimentos congêneres;

III - visitas a pacientes internados na rede pública ou privada
de saúde;

IV - os prazos processuais em geral com tramitação no âmbito
do Poder Municipal;

§2°. Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter
serviço de entrega delivery (entrega à domicílio) ou de retirada de
alimentos no próprio estabelecimento por meio transporte, onde o
interessado compra o produto sem sair do seu veículo (drive-thru,
respeitado o §1º do Art., do supracitado.

Art. 4º. Não estão inclusos na suspensão de que trata o
art. 3° deste Decreto:

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

II - a distribuição e a comercialização de medicamentos;
III - a distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios

por supermercados e congêneres;
IV - os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de

água;
V - os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição

de energia elétrica gás e combustíveis;
VI - os 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.
Art. 5º - Restringir a 10 (dez) o número máximo de pessoas

em velórios e enterros, sendo o primeiro limitado a 2 (uma) hora
de duração;

I – No período de tempo acima informado, a fim de evitar
aglomeração de pessoas presentes, deve haver o revezamento dos
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participantes a ser coordenado pelos familiares do velado e fiscalizado
pela Secretaria Municipal competente, não ultrapassando o quantitativo
de que trata o inciso I.

II - O distanciamento entre pessoas deve ser no mínimo de 2
(dois) metros;

III – O Caixão deve ser com visor de vidro, sendo o mesmo
fechado e lacrado.

§1º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os
órgãos públicos e privados poderão equipes devidamente preparadas
e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços
públicos e das atividades essenciais.

Art. 6º -  O transporte de passageiros nos limites deste
Município, público e privado, urbano e/ou rural, deve ser realizado
sem exceder as seguintes capacidades:

I – Taxi (carro de passeio/automóvel), lotação reduzida para -
40% (quarenta por cento) da capacidade de lotação, acomodados com
o devido espaçamento permitido pelo banco do carro;

II – Transporte alternativo (vans/dublo), lotação reduzida para
-40% (quarenta por cento) da capacidade de lotação, acomodados com
o devido espaçamento permitido pelo banco do carro;

III – Ônibus, lotação reduzida para -40% (quarenta por cento)
da capacidade de lotação, acomodados com o devido espaçamento
permitido pelo banco do carro.

Art. 7º - É obrigatória a realização de limpeza minuciosa
diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a
propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução
de água sanitária, ou outro produto eficaz no combate ao COVID-
19;

a) a realização de limpeza rápida com álcool líquido setenta
por cento dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de
cartão de crédito e débito), após cada utilização;

b) a disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros,
preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool em gel
setenta por cento, ou outro produto indicado por profissional habilitado.

c) a circulação com janelas e alçapões de teto abertos para
manter o ambiente arejado, sempre que possível;

d) a higienização do sistema de ar-condicionado;
e) a fixação, em local visível aos passageiros, de informações

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-
19 (novo Coronavírus);

§1º - Fica determinado a todos os responsáveis por veículos do
transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros que
instruam e orientem seus empregados, em especial motoristas e
cobradores, de modo a reforçar a importância e a necessidade:

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das
mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de produtos
assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por cento, e
da observância da etiqueta respiratória;

b) da manutenção da limpeza dos veículos; e
c) do modo correto de relacionamento com os usuários no

período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19
(novo Coronavírus).

Art. 8º - Torna-se essencial a realização de limpeza rápida
das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários,
como roletas, bancos, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com
álcool líquido setenta por cento ou outro produto eficaz no
combate ao COVID-19 a cada viagem no transporte individual.

Art. 9º.  Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias, com a
adoção das medidas de enfrentamento ao coronavírus (COVID-
19) de que dispõe este Decreto, as atividades dos órgãos e entidades
vinculadas ao Poder Executivo Municipal, ressalvadas as
desenvolvidas pela:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Administração;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV- Secretaria de Assistência Social;
V – Conselho Tutelar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os
servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a V,
laborem em regime de teletrabalho, conforme determinação de seus
respectivos dirigentes a ser analisado conforme as peculiaridades do
caso.

II - DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 10º - Fica suspenso o atendimento presencial do público
externo no âmbito da administração pública direta e indireta, pelo
período de vigência deste Decreto, salvo os serviços considerados
essenciais.

Art. 11º - Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos
das entidades da administração pública municipal direta e indireta
adotarão as providências necessárias para, no âmbito de suas
competências:

I - limitar o atendimento presencial ao público apenas aos
serviços essenciais, observada a manutenção do serviço público,
preferencialmente por meio de tecnologias que permitam a sua
realização à distância;

II - organizar as escalas de seus servidores, empregados e
estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação
desnecessária no âmbito das repartições, de modo a desempenhar as
suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre
que possível, dispensando-os, se necessário, do comparecimento
presencial, sem prejuízo de suas remunerações ou bolsas-auxílio;

III - determinar que as empresas prestadoras de serviços
terceirizados procedam ao levantamento de quais são os seus
empregados que se encontram no grupo risco para avaliação da
necessidade de haver suspensão ou a substituição temporária na
prestação dos serviços desses terceirizados; e

IV - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada
atividade e da diminuição do fluxo dos respectivos servidores pelas
medidas emergenciais de prevenção da transmissão do COVID-19
(teletrabalho e revezamento), observadas as necessidades do serviço
público, a implantação de revezamento de turno ou a redução dos
serviços prestados pelas empresas terceirizadas ou, ainda, a redução
dos postos de trabalho dos contratos de prestação de serviço,
limitadamente ao prazo de vigência deste Decreto.

Art. 12º - Se necessário, fica o Município de Mata Roma
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. 13º - Fica o Município de Mata Roma 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.

Art. 14. As medidas previstas neste Decreto, bem como
naqueles já publicados com medidas de enfrentamento ao coronavirus,
poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a
depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos
no Município.

Art. 15º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATA

ROMA, aos 27 de março de 2020.

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 01/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1093/2020 que celebram entre
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si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e COLÔNIA DE PESCADORES Z-28 PEDREIRAS - MARANHÃO.
OBJETO: Distribuição de 2.250 (duas mil, duzentos e cinquenta)
cestas básicas para a população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a
uma alimentação básica, durante o período de enfretamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme decreto
estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS: O presente
Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato, doação
de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial
ou transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as
partes do ajuste. VIGÊNCIA:  30(trinta) dias. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014. ASSINATURAS: Valney de
Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e Sebastião de Moura Carvalho, representante legal da
COLÔNIA DE PESCADORES Z-28 PEDREIRAS - MARANHÃO,
CNPJ n.º 05.631.783/0001-25. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020.
São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
APOIO COMUNITÁRIO DE CACHOEIRA GRANDE, referente
ao Processo Administrativo nº 1117/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 1050 (mil e cinquenta) cestas básicas para população
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de
ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as
partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e
Processo Administrativo nº 1117/2020 - ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 22/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO COMUNITÁRIO DE
CACHOEIRA GRANDE - CNPJ nº 18.336.280/0001-64.  São Luís –
MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 37/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO MARANHÃO, referente ao Processo
Administrativo nº 1288/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de
1.025 (mil e vinte e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os
cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as
partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1288/2020 - ALEMA. DATA

DA ASSINATURA: 27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
MARANHÃO - CNPJ nº 06.125.389/0001-88.  São Luís – MA, 12
de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 50/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO AMOR
INCONDICIONAL, referente ao Processo Administrativo nº 1207/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 305 (trezentas e cinco)
cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a
uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas,
conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do
qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1207/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 25/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
INSTITUTO AMOR INCONDICIONAL - CNPJ nº 35.532.346/
0001-15.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020.  Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 61/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL FACE A FACE - IDESFA, referente
ao Processo Administrativo nº 1199/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os
cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as
partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e
suas alterações e Processo Administrativo nº 1199/2020 - ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FACE A FACE -
IDESFA - CNPJ nº 21.152.633/0001-95.  São Luís – MA, 12 de maio
de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 71/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALSAS, referente ao Processo Administrativo nº 1239/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
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durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1239/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS - CNPJ nº 06.441.430/0001-25.  São Luís
– MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 73/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÍTIO NOVO DO MARANHÃO, referente ao Processo
Administrativo nº 1224/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de
700 (setecentas) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento
da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas,
conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do
qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1224/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO MARANHÃO
- CNPJ nº 05.631.031/0001-64.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 76/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEQUIMÃO, referente ao Processo Administrativo nº 1223/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 400 (quatrocentas) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação
básica durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e
dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1123/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
22/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEQUIMÃO - CNPJ nº 41.611.716/0001-02.  São
Luís – MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 91/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e GRUPO CULTURAL ESTRELA
DO SÃO FRANCISCO, referente ao Processo Administrativo nº 1229/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 755 (setecentas e
cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento
da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas,
conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do
qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e
suas alterações e Processo Administrativo nº 1229/2020 - ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
GRUPO CULTURAL ESTRELA DO SÃO FRANCISCO - CNPJ nº
11.915.346/0001-36.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 106/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA,/MA, referente ao
Processo Administrativo nº 1290/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 430 (quatrocentas e trinta) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1290/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA,/MA - CNPJ nº
06.988.976/0001-09.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 104/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE
TURIAÇU/MA, referente ao Processo Administrativo nº 1305/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a



TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2020                                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1305/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
28/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO DE
TURIAÇU/MA - CNPJ nº 63.451.363/0001-63.  São Luís – MA, 12
de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 100/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA HELENA, referente ao Processo
Administrativo nº 1326/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de
300 (trezentas) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento
da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas,
conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do
qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1326/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - CNPJ nº
06.226.583/0001-50.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 99/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e AGÊNCIA ESTADUAL DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO
MARANHÃO-AGERP/MA, referente ao Processo Administrativo
nº 1276/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil
duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as
partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e
suas alterações e Processo Administrativo nº 1276/2020 - ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E
EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃO-AGERP/MA - CNPJ nº
08.593.102/0001-70.  São Luís – MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 96/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO MARANHÃO - ALEMA e SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO/MA, referente ao
Processo Administrativo nº 1285/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 400 (quatrocentas) cestas básicas para população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as
partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1285/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
COELHO NETO/MA - CNPJ nº 13.741.639/0001-70.  São Luís –
MA, 12 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 103/2020
entre ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e SOCIEDADE DE PRODUTORAS RURAIS DE
VILA UNIÃO. OBJETO: Distribuição de 1.000 (um mil) cestas básicas
para a população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com
a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica,
durante o período de enfretamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme decreto estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. ASSINATURA: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Lidiane Penha Silva
Sá, representante legal do SOCIEDADE DE PRODUTORAS RURAIS
DE VILA UNIÃO, CNPJ n.º 11.269.416/0001-26. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 62/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
RECREATIVA DOS MORADORES DA VILA SÃO DOMINGOS,
referente ao Processo Administrativo nº 1200/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações e Processo
Administrativo nº 1200/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE RECREATIVA DOS MORADORES DA VILA SÃO
DOMINGOS - CNPJ nº 12.100.236/0001-84.  São Luís – MA, 12 de
maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.
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