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PROJETO DE LEI Nº 144 / 2020

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E ALUNOS DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MARANHÃO -
ASPA.

Art. 1º - Considerada de utilidade pública a Associação de Pais
e Alunos das Instituições de Ensino do Maranhão – ASPA/MA,
entidade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São
Luís – MA, inscrita no CNPJ nº 36.936.316/0001-37.

Art. 2º - 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 da utilidade pública da Associação de Pais e
Alunos das Instituições de Ensino do Estado do Maranhão – ASPA/
MA, que é constituída sob a forma de associação civil, sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro na
cidade de São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.936.316/0001-
37.

Em seu estatuto, a ASPA/MA informa que estão entre seus
objetivos: “I - Definir, representar e defender as aspirações,
reivindicações e denúncias dos pais e alunos, no tocante a todo e
qualquer assunto relativo ao Sistema Educacional aplicado a seus filhos
e/ou tutelados, alunos, comunidade, além de receber e dar
encaminhamento às denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades
existentes em escola ou órgãos ligados à educação; II - Promover e
estimular estudos, pesquisas que estabeleçam critérios definidores dos
direitos e obrigações dos pais e alunos, conforme a legislação em vigor
e em especial de acordo com o Código de Defesa da Infância e da
Juventude e Código do Consumidor e demais legislações pertinentes;
(...) X - Mobilizar os pais e alunos para exigir justiça e educação como
direito de todos para que haja uma educação pública de qualidade e
inclusiva, atrativa para todas as classes sociais, e não tenha nenhuma
criança fora da escola e que as escolas privadas também possam ter a
consciência do desempenho de função pública que exercem através da
autorização estatal que Ihes é concedida e que os empresários ajam
com responsabilidade social”.

Como se vê, a associação que pugna pelo reconhecimento
público tem grande relevância social e, com base nesse fato, conto com
o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa proposição,
possibilitando à ASPA/MA os benefícios que somente esta condição
pode lhes trazer.

PROJETO DE LEI Nº 145 /2020

ESTABELECE MULTA PARA QUEM DIVULGAR
POR MEIO ELETRÔNICO NOTÍCIAS FALSAS -
FAKE NEWS - SOBRE EPIDEMIAS, ENDEMIAS
E PANDEMIAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

 
Art. 1º – Fica sujeito à aplicação de multa de 50 (cinquenta) a

500 (quinhentos) Unidades Fiscais de Referência (UFIR-MA) quem,
de forma dolosa, divulgar, por meio eletrônico ou similar, informação
ou notícia falsa sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado do
Maranhão.

Parágrafo único: A multa aplicada será revertida para o apoio e
tratamento de epidemias, endemias e pandemias no Estado do
Maranhão.

Art. 3º– O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente
Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
maio de 2020. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

As chamadas notícias falsas, ou “Fake News”, são conteúdos
produzidos com o objetivo de disseminar mentiras sobre pessoas e
acontecimentos, enganando a população e influenciando a opinião
pública. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com
o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou
grupo (geralmente figuras públicas).

Com o seu amplo alcance, essas notícias atuam com um grande
“poder viral”, ou seja, espalham-se de forma célere e sem controle. As
informações falsas, geralmente, apelam para o emocional do leitor/
espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material
“noticioso” sem confirmar a veracidade do seu conteúdo.

O problema da divulgação e propagação de informações falsas
ou distorcidas tem provocado grande debate em torno de sua coibição
e dos limites da tentativa de punição.

Com efeito, em tempos de pandemia, causada pelo novo
coronavírus, por exemplo, com o agravamento da situação e a previsão
de que o pico da doença ainda está por vir, o medo toma conta das
redes sociais e aplicativos de mensagens, criando terreno fértil para as
fake news.

No caminho de uma regulamentação sensata, que busque o
equilíbrio entre o livre exercício dos direitos fundamentais e seus limites,
apresentamos o presente projeto de lei no sentido de coibir a
propagação de noticias falsas sobre temas que causam grande
preocupação e comoção em toda sociedade, motivo pelo qual a aplicação
de uma multa irá desencorajar, substancialmente, a propagação de
informações não verídicas.

Vale destacar que nossa preocupação é com aqueles que, sob o
anonimato e com interesses escusos, divulgam informações sabidamente
falsas, especialmente em meio digital e nas redes sociais, gerando
instabilidade, pânico, danos morais, patrimoniais e em casos mais graves
a morte.

Dessa maneira, A proposta em tela busca proteger algo essencial
neste momento: a informação. Além disso, visa também, coibir a
divulgação de notícias falsas, principalmente por meio da internet e
redes sociais.

Pois, se a falta de informações preocupa, a disseminação de
informações falsas é ainda mais grave.

De tal forma, pune-se, com esta proposição, a conduta
DOLOSA daquele que, sabidamente, propaga informações falsas
sobre epidemias e pandemias que atingem a saúde pública
nacional e regional.

Por todo o exposto, conscientes da relevância da matéria e da
urgência do tema aqui apresentado, solicitamos o apoio dos nobres
Parlamentares para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de maio de
2020. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 146 / 2020

Obriga os condomínios residenciais, localizados
no Estado do Maranhão, a comunicar, aos órgãos
de segurança, eventual ocorrência ou indício de
violência doméstica e familiar contra mulheres,
crianças, adolescentes ou idosos. 

Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado
do Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores
devidamente constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação
à Polícia Civil ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades
condominiais ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.

Parágrafo Único - A comunicação a que se refere o caput deste
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em
andamento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses,
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no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato,
contendo informações que possam contribuir para a identificação da
possível vítima e do possível agressor.

Art. 2° - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso
comum, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na
presente Lei.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá
sujeitar o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o
contraditório, às seguintes penalidades administrativas:

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, a partir da segunda autuação.
Parágrafo Único - A multa prevista no inciso II será fixada

entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
depender das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, devendo o valor
arrecadado ser revertido em favor de fundos e programas de proteção
aos direitos da mulher, criança, adolescente ou idoso.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de

maio de 2020. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa obrigar os condomínios
residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar aos
órgãos de segurança pública, quando houver em seu interior a ocorrência
ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças,
adolescentes ou idosos.

Dados publicados pela BBC NEWS Brasil, em 26 de fevereiro
de 2019, informam que 42% da violência contra as mulheres
ocorrem no ambiente doméstico. Da mesma forma, a Agência Brasil
publicou, em 12 de junho de 2019, uma notícia que 86,6% das
agressões contra idosos acontecem dentro dos lares e que destas
52,9% são cometidas pelos próprios filhos. Com crianças e
adolescentes, também não é diferente, a maior parte das violações
acontecem dentro dos lares e por quem deveria cuidar e proteger estes
vulneráveis.

No Estado do Maranhão esse dado ainda é mais alarmante,
pois de acordo com uma análise criminológica da Polícia Civil, dos
casos de feminicídio ocorridos em 2018, foi constatado que 57% dos
crimes aconteceram dentro da casa da vítima, 84% foram
cometidos por parceiros ou ex-parceiros (o chamado feminicídio
íntimo) e 50% dos crimes foram cometidos por arma branca.

Por todo o exposto, a presente proposta já se justifica, contudo
ocorre que estamos vivendo um período de pandemia instaurada pela
COVID-19 e em todo o Brasil existem orientações dos governos para
que as pessoas permaneçam em casa em isolamento social, o que,
inevitavelmente, acaba por contribuir com o aumento da violência
familiar.

O período de confinamento intensificou a convivência familiar,
e com ela, surgiu a instabilidade emocional, a insegurança. Somado a
isso, mulheres que já passam por um ciclo de violência com seus
companheiros, maridos, namorados, se viram “presas” a eles

Prova disso é que o próprio Ministério da Mulher lançou um
aplicativo para facilitar as denúncias de violência doméstica, durante o
período de confinamento.

Além disso, os agressores domésticos contam com o medo
das vítimas e o silêncio da sociedade para se manterem impune e
continuarem a praticar a violência. Por isso é tão importante que a
sociedade adote mecanismos que auxiliem os órgãos de segurança no
enfrentamento a este tipo de crime, pois não são combatidos com
policiamento ostensivo, por exemplo.

Contribuem ainda, para a apresentação desta proposta, os
números apresentados pela 2ª Vara Especial de Violência Doméstica e
Familiar contra a mulher na comarca de São Luís. De 18 de marco a 17
de abril deste ano, foram distribuídas 197 edidas protetivas de urgência
(MPU) somente em São Luís. Nos meses de março e abril do ano
passado foram expedidas 329 e 314 medidas, respectivamente.

Segundo matéria publicada no jornal O Imparcial, no dia 03 de
maio de 2020, a juíza titular da Vara supracitada, Dra. Lúcia Helena
Barros Helluy da Silva, destaca que a media mensal de MPUs é 300,
portanto, “esses dados levam a gente a uma reflexão.  Não  está
acontecendo a violência ou elas não estão conseguindo acessar a
Rede? Se expedimos em média 300 medidas por mês, como se explica
essa redução brusca? Acredita-se em vários fatores: o fato de não
haver um Boletim de Ocorrência Eletrônico disponível; o fato delas,
por estarem em casa cuidando dos os filhos (que não estão indo para
a escola) também, ser um empecilho para elas conseguirem sair para
fazer a denúncia; o medo de pegar a doença; e ainda a questão do
transporte, quando muitas são dependentes financeiramente”.

Observa-se que um dos problemas gerados para as mulheres
nesse período de isolamento é a dificuldade de fazer as ligações
e denúncias, dentre outros.

Os casos de agressões dentro dos condomínios, mesmo nas
unidades autônomas, devem ser denunciados por todos, mas cabe ao
síndico conscientizar os colaboradores e moradores do condomínio
sobre a gravidade desse problema, bem como orientar a denúncia.

Cabe ressaltar que o presente projeto não é inédito e está
inspirado na Lei 6.539 de 13 de abril de 2020, aprovada pela Assembleia
do Distrito Federal.

Por todo o exposto e pela relevância social da proposta, peço
o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de maio de
2020. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 148 / 2020

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
laboratórios da rede privada notificarem o
Laboratório Central de Referência em Saúde
Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado da Saúde
em caso de suspeição ou confirmação de casos de
Coronavírus (COVID-19) e outras doenças
infecciosas, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º - Os laboratórios de análises clínicas e todas as
instituições e empresas que realizam exames para identificação de
doenças contagiosas deverão notificar imediatamente o Laboratório
Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado
da Saúde da ocorrência de suspeição ou confirmação de casos de doenças
classificadas como endemias, epidemias ou pandemias, inclusive no
caso do novo Coronavírus (COVID-19) e outras doenças infecciosas,
no Estado do Maranhão.

Art. 2º - É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual e municipal de
dados essenciais à identificação de pessoas infectadas pelo novo
Coronavírus (COVID-19), com a finalidade exclusiva de evitar a sua
propagação, conforme disposto no art. 6º da Lei Federal nº 13.979, de
06 de Fevereiro de 2020.

Parágrafo único: os casos de divulgação ou compartilhamento
de dados que não sejam exclusivamente usados para a notificação
obrigatória dos órgãos de saúde serão comunicados imediatamente pelos
cidadãos, laboratórios ou órgão público que recebeu a informação de
natureza sigilosa, ao Ministério Público Estadual e para a Polícia Civil,
para instauração de inquérito, além da responsabilização nos termos
da Lei Federal nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta Lei constituirá
infração sanitária, prevista nos arts. 100 a 108 da Lei Complementar nº
039, de 15 de Dezembro de 1998 - Código de Saúde do Estado de
Maranhão.

Parágrafo único: a ausência de notificação pelas empresas ou
instituições que realizam exames laboratoriais, nos termos do art. 1º,
acarretará ao infrator e a seus representantes legais as sanções constantes
do art. 109 e seguintes da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro
de 1998 - Código de Saúde do Estado de Maranhão.
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 11 de
Maio de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa concentrar as informações sobre
doenças infecciosas e o que no momento vem se destacando como o
mais grave, que é o novo Coronavírus (COVID-19) e outras doenças
infecciosas, no Estado do Maranhão.

Com esta proposição, intenta-se dimensionar de forma
apropriada a real extensão das doenças infecciosas no Maranhão, com
integração obrigatória entre os laboratórios de análises clínicas e todas
as instituições e empresas que realizam exames para identificação de
doenças contagiosas e o Laboratório Central de Referência em Saúde
Pública (Lacen)

Trata-se de esforço conjunto e na maior brevidade possível
para impedir que subestimemos o avanço de endemia, epidemias e
pandemias e que tenhamos informações sobre tal situação de forma
técnico-científica e efetivamente seguras. O objetivo é permitir às
autoridades de saúde monitorar as doenças e permitir, antever possíveis
surtos e programar ações a serem desenvolvidas para evitar a
propagação, preservando vidas.

A ausência de notificação das autoridades sanitárias ou até
mesmo a subnotificação dos casos, poderá trazer prejuízos para o
controle das doenças infecciosas, pois a informação é um seguro
caminho que garante o real dimensionamento da lista de notificações
compulsórias ao Estado, vale dizer, de pessoas e profissionais que
tiveram contato com o paciente: médicos ou outros profissionais de
saúde, no exercício da profissão, bem como os responsáveis por
organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde.

O Lacen como organismo da Vigilância Sanitária e
Epidemiológica, trabalha para levar o diagnóstico o mais rápido possível
para a população maranhense, em especial neste momento de pandemia.
Dessa forma, as autoridades estaduais e municipais de saúde poderão
adotar de forma mais efetivas as medidas protetivas e curativas que
cada caso requer.

Destaque-se também que a presente proposta legislativa
também determina que a divulgação ou o compartilhamento indevidos
dos dados sujeitarão os responsáveis às sanções previstas na legislação.

Sustentado nestas argumentações e reconhecendo a sua
importância neste momento é que apresento o presente Projeto de Lei,
na expectativa de sua boa acolhida, merecendo que os pares desta Casa
do Povo manifestem apoio à presente proposta Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 11 de
Maio de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 149 / 2020

ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O
PROGRAMA ESTADUAL “PROTEÇÃO DA VIDA
DAS MULHERES: COMBATE AO COVID-19 E
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” DE
MONITORAMENTO DAS MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O
ESTADO DE CALAMIDADE, DECRETADO EM
RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art.1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o Programa
Estadual “Proteção da Vida das Mulheres: Combate ao covid-19 e à
Violência Doméstica”, com o objetivo de estabelecer medidas de
monitoramento das mulheres vítimas de violência doméstica no Estado

do Maranhão, durante o período de estado de calamidade, decretado
em razão da pandemia do COVID–19.

Art.2º. As Diretrizes para o Programa de Proteção e atenção às
mulheres vítimas de violência doméstica em isolamento social ou
quarentena, durante o período de estado de calamidade decorrente da
pandemia do COVID-19, tem por objetivo a realização do
acompanhamento regular de todas as mulheres que tenham buscado
suporte na Casa da Mulher Brasileira ou pedido Medida Protetiva de
Urgência diretamente à Vara Especializada de Violência Doméstica e
Familiar, com o objetivo de monitorar a situação de violência denunciada
e manter o acompanhamento psicossocial, zelando pela integridade
física e psicológica das vítimas.

Art.3º. O acompanhamento das mulheres vítimas de violência
deverá ocorrer pelo menos a cada 15 (quinze) dias, podendo ser menor
o interregno entre o contato para monitoramento, a depender da
avaliação do profissional acerca da maior ou menor vulnerabilidade da
vítima.

Art.4º. O contato deverá ser realizado por meio de:
I. Ligação telefônica;
II. Mensagem via aplicativo (whatsapp, telegram ou similares);
III. Busca ativa nas residências das vítimas, realizada por

assistentes sociais.
Parágrafo único: No caso de as vítimas não terem acesso a

meios de telefone ou de mensagem direta por aplicativo, a busca ativa
deverá ser priorizada.

Art.5º. O acompanhamento das vítimas descrito no art. 3º
deve ser realizado, prioritariamente de modo integrado, por profissionais
capacitados para o atendimento às mulheres, preferencialmente aqueles
lotados nas Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres.

Art.6º. No contato a que se refere o art. 5º, as vítimas de
violência doméstica devem ser consultadas sobre:

I. Seu estado de saúde e de seus filhos ou dependentes;
II. Se passou ou está passando por nova situação de violência

doméstica ou sexual;
III. Se seus filhos ou dependentes estão passando por situação

de violência doméstica ou sexual;
IV. Seu acesso a itens de higiene, alimentação e renda.
Art.7º. Por meio deste programa serão disponibilizados, a partir

de cada caso e da sua urgência, residências em casas de acolhimento
públicas temporárias ou sigilosas para as vítimas de violência doméstica
e seus dependentes, durante o período de estado de calamidade
decorrente da pandemia do COVID-19, em razão da inexigibilidade de
que as vítimas convivam com seus agressores em momento de
isolamento social.

§1º. As vítimas descritas no caput, serão encaminhadas a casas
de acolhimento públicas, quando nem elas e nem seus dependentes,
estiverem expostos ao risco de nova violência por seus agressores.

§2º. As vítimas descritas no caput serão encaminhadas a casas
de acolhimento sigilosas quando acreditarem correr risco de nova
violência por parte de seus agressores, tendo logrado ou não a concessão
de medidas protetivas, diante da dificuldade de retirada dos agressores
do âmbito doméstico, no período de estado de calamidade decorrente
da pandemia do COVID-19.

§3º. As casas de acolhimento deverão acomodar as vítimas em
quartos familiares, ou seja, aqueles destinados unicamente para elas e
seus dependentes, em razão das medidas necessárias de distanciamento
social entre as famílias que estejam utilizando as casas de acolhimento.

Art.8º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
tocante ao estabelecimento de normas para a sua efetiva aplicação.

Art.9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 06 de maio de 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A violência contra mulheres é a expressão mais cruel e, por
vezes, fatal, da discriminação por gênero no mundo. Agressões contra
mulheres que começam por violência verbal e psicológica tendem a ser
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naturalizadas como formas de tratamento por motivos de ciúme,
controle ou cultura. Tais violências são apenas a ponta de uma cadeia
de outras, tendo nas agressões físicas, violência sexual e, infelizmente,
feminicídio, suas mais reconhecidas expressões e também mais letais.

Cometida em geral por seus parceiros afetivos com quem
convivem diariamente, esse tipo de violência encontra, tal como a
pandemia do novo coronavirus, uma alta taxa de subnotificação.
Por motivos que vão desde a dependência econômica, às dificuldades
estruturais dos sistemas de acolhimento e proteção a mulheres, estas
condições tendem a se intensificar – e os dados já demonstram isso, em
tempos de distanciamento social como o que estamos vivenciando nos
últimos meses.

Em tempos de pandemia, houve uma redução do atendimento
presencial junto aos órgãos de enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra as mulheres, mas em contrapartida, segundo dados do
Departamento de Feminicídio do Maranhão, houve um aumento, em
2020, dos assassinatos de mulheres no mês de abril, sendo registrados
08 (oito) casos, em comparação aos 05 (cinco) casos notificados no
mesmo período do ano de 2019.

E, infelizmente, isto é uma tendência no território nacional.
É urgente que todos os atores da sociedade se unam diante da

necessidade de acolhimento e proteção às mulheres neste período. O
combate ao covid-19 deve ser acompanhado do combate à todas as
formas de violência contra mulheres.

Pelo exposto, apresentamos à consideração dos nobres pares
este Projeto de Lei, confiando na sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 06 de maio de 2020. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2020

CONCEDE Medalha do Mérito Legislativo
“JACKSON LAGO” a todos os Profissionais da
Saúde mortos no combate ao COVID-19.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo a todos
os Profissionais da Saúde mortos no combate ao COVID-19.

Parágrafo único – a homenagem deverá ser feita uma única
sessão solene posterior a quarentena, sendo entregue aos familiares de
cada profissional falecido.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de maio de 2020.

- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A finalidade é homenagear esses guerreiros de batalha que muitos
foram vítimas desse mal, tendo adquirido a contaminação no combate
ao COVID-19.

Até o dia de hoje, temos quase 600 profissionais da Saúde
contaminados e quase 500 que já se recuperaram, e infelizmente tivemos
11 óbitos.

São guerreiros que perderam suas vidas no combate ao corona
vírus, por tanto nada mais justo do que o poder legislativo prestar uma
homenagem “in memorian” entregando a medalha aos familiares.

Por todo exposto, pedimos a aprovação dos pares dessa casa
legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de maio de 2020.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadua

REQUERIMENTO N° 160 /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 114 de 2020, de
minha autoria, que garante a continuidade dos pagamentos dos médicos

contratados por intermédio de pessoas jurídicas vinculados à Secretaria
de Estado da Saúde.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
abril de 2020.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 161 / 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, de minha autoria,
ainda sem autoria, mas protocolado na manhã do dia 20 de abril de
2020, que 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
no âmbito do Estado do Maranhão.

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

REQUERIMENTO Nº 162 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares do sindicalista e
militante político WAGNER BALDEZ, falecido no dia 09 de Maio de
2020, mais uma vítima do COVID- 19.

Servidor Público Federal aposentado, Wagner Baldez era um
militante antigo. No Instituto Maria Aragão, deu sua contribuição para
que a memória de Maria Aragão nunca fosse esquecida.

Aos 89 anos participava de todas as lutas sociais, luta que
iniciou na greve de 51 até as recentes passeatas pela educação e pela
democracia.

Este requerimento que apresentamos traduz o reconhecimento
da luta de um homem que se destacou nas trincheiras contra a ditadura
militar, um homem compromissado com a democracia e com o povo do
Maranhão.

Registramos nossos sentimentos e solicitamos que esta
mensagem de pesar seja encaminhada à família de Wagner Baldez e ao
Partido Comunista do Brasil, o qual ele fazia parte.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 12 de maio de
2020. - “É de luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 651 / 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, bem como ao Prefeito de São Luís, o Excelentíssimo
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Saúde, o
Senhor Lula Fylho, sugerindo a adoção de assistência psicológica remota
para pessoas com reflexos psicológicos negativos em virtude do
isolamento social, lockdown e demais medidas restritivas de prevenção
e combate a COVID-19.

São constantes os relatos de dificuldade para dormir, estresse,
irritabilidade, ansiedade, depressão e demais transtornos psicológicos
gerados por esse período sui generis na história recente mundial e os
gestores do Município e do Estado não podem negligenciar que a
assistência psicológica é de suma importância em políticas públicas
voltadas para a saúde. A iniciativa pode ser realizada por parceria em
forma de convênio com a ABRASME – Associação Brasileira de Saúde
Mental, que, no Maranhão, tem oferecido de forma autônoma suporte
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psicológico durante a pandemia, reunindo diversos profissionais que
se intercalam entre os três turnos para realizar atendimentos remotos
voluntários, podendo ser contatada através da coordenadora do projeto,
a Dra. Janete Valois, pelo número: (98) 98876-8292.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 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 652 / 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 Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Secretário Municipal da Saúde
de São Luís, o Senhor Lula Fylho, requerendo, em caráter de urgência:
a) Que seja majorado em âmbito municipal o adicional de insalubridade
dos profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS para
40%, 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
os decretos estaduais que dispõem sobre as medidas preventivas contra
a COVID-19, inclusive o reconhecimento de estado de calamidade
pública no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 653 / 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 a criação de
Vara Especializada em Saúde Pública no Maranhão.

Tendo em vista que a judicialização da saúde é,
reconhecidamente, um dos grandes problemas que o Poder Judiciário
enfrenta atualmente – e isso acontece porque a Constituição garante
que a saúde é direito universal, mas o sistema público ainda é muito
deficitário e deixa diversas pessoas completamente desassistidas ou
com assistência deficiente -, consideramos que criar uma vara
especializada sobre a matéria pode garantir que a prestação jurisdicional
nas causas relativas à saúde tenha mais eficiência, celeridade e qualidade.

Em observância ao princípio da auto-organização judiciária
que está esculpido no art. 96, “d”, da Constituição Federal, que dispõe
que compete privativamente aos tribunais propor a criação de novas
varas judiciárias, enviamos respeitosamente essa indicação para que
nossa sugestão seja acatada caso o Tribunal de Justiça do Maranhão
compreenda que há pertinência e razoabilidade na proposta.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 N° 654 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com
para que SEJAM COLOCADOS, PRIORITARIAMENTE, OS
NOMES DO PROFISSIONAIS DE SAÚDE MORTOS NO
COMBATE AO COVID-19, EM PRÉDIOS OU BENS PÚBLICOS,
COMO FORMA DE HOMENAGEM A ELES E SEUS
FAMILIARES, DE ACORDO FOREM SURGINDO NOVOS
BENS OU RENOMEADOS.

A finalidade é homenagear esses guerreiros de batalha que muitos
foram vitimas desse mal, tendo adquirido a contaminação no combate
ao COVID-19. Pela Constituição Estadual, em seu artigo 19, trata do
tema da Administração Pública, e vedada apenas a utilização de nomes
de pessoas vivas, como versa o seu parágrafo: § 9º - É proibida a
denominação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas
vivas.

Mas é permitido a utilização de pessoas mortas como forma
de homenagem, então nada mais do que justo, proceder com essa
homenagem como forma de reconhecimento.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
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 ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo
mais adequado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 07 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 655 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, e ao Prefeito
Municipal de Tuntum/MA, Tema Cunha, tendo em vista que o antigo
ANEXO do Hospital Regional de Urgência e Emergência de
Presidente Dutra no MUNICÍPIO DE TUNTUM, foi
disponibilizado pelos proprietários, de forma gratuita até o final
do ano de 2020, SOLICITAMOS a reativação do anexo pelo
GOVERNO ESTADUAL ou pelo GOVERNO MUNICIPAL, para
uso exclusivo no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), tendo
em vista o aumento do número de casos na região central do Maranhão
e, mais especificamente, no município de Tuntum/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2020.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 656 / 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, aos Secretários da Saúde do Estado do
Maranhão e do Município de São Luís, os Senhores Carlos Lula e Lula
Fylho, responsáveis pela Vigilância Sanitária estadual e municipal,
respectivamente, requerendo a criação do certificado de segurança ou
selo “área com probabilidade reduzida de contaminação”, nos
estabelecimentos comerciais que instalem dispensadores de álcool em
gel, comprovem regularidade da higienização dos ambientes e cumpram
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demais normas sanitárias de desinfecção, distanciamento social ou
distribuição de equipamentos de proteção individual aos clientes.

De certo, as pessoas precisarão se adaptar à nova normalidade
de cuidados constantes para evitar a contaminação pela COVID-19, ao
mesmo tempo que gradativamente as limitações impostas pelo
isolamento social e lockdown serão afrouxadas para o retorno das
atividades cotidianas. Comércios, restaurantes e bares em algum
momento irão reabrir ao público e o PROCON deve agir para garantir
a segurança dos consumidores, certificando se os estabelecimentos
oferecem condições mínimas de funcionamento na nova normalidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 47/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDARÉ MIRIM, referente ao Processo Administrativo nº 1241/
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, e Processo
Administrativo nº 1241/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
24/04/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - CNPJ nº
06.189.344/0001-77.  São Luís – MA, 13 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 115/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, referente ao Processo Administrativo
nº 1312/2020 - 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, e Processo Administrativo nº 1312/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 28/04/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO – Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - CNPJ
nº 06.054.266/0001-01.  São Luís – MA, 13 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 49/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE BREJO, referente
ao Processo Administrativo nº 1208/2020- ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 550 (quinhentas 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, e Processo
Administrativo nº 1208/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
27/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO DE BREJO
- CNPJ nº 06.116.743/0001-08.  São Luís – MA, 13 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 75/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO MARANHÃO, referente ao Processo
Administrativo nº 1225/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de
750 (setecentas 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, e Processo Administrativo nº 1225/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 27/04/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO – Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
DO MARANHÃO - CNPJ nº 06.191.001/0001-47.  São Luís – MA,
13 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 70/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e UNIÃO BENEFICENTE E
CULTURAL DOS MORADORES DE ROMANA, referente ao
Processo Administrativo nº 1240/2020- 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, e Processo
Administrativo nº 1240/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
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24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e UNIÃO BENEFICENTE
E CULTURAL DOS MORADORES DE ROMANA - CNPJ nº
00.581.262/0001-97.  São Luís – MA, 13 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 01/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1093/2020 que celebram entre
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.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 66/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1131/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e MUNICÍPIO DE TUNTUM. OBJETO: Distribuição de 1.000 (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. 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 Cleomar Tema Carvalho Cunha, prefeito do Município de
Tuntum, CNPJ n.º 06.138.911/0001-66. DATA DA ASSINATURA:
20/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 67/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1135/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e 1ª IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DE PRESIDENTE DUTRA.
OBJETO: Distribuição de 235 (duzentas e trinta e cinco) 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 Ronaldo Pereira Costa, representando a 1ª IGREJA
CRISTÃ EVANGÉLICA DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ n.º
06.318.224/0001-22. DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020. São Luís
(MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 68/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1133/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PARÓQUIA SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ OPERÁRIO.
OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) 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 Pe. Sérgio Gallina, representando a PARÓQUIA SÃO
FRANCISCO E SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CNPJ n.º 06.132.674/0021-
70. DATA DA ASSINATURA: 21/04/2020. São Luís (MA), 12 de
maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 69/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1262/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO -
IDESI. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta
e cinco) 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 Maria Marcelina Matos Martins, representando o
INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO -
IDESI, CNPJ n.º 07.682.714/0001-76. DATA DA ASSINATURA: 20/
04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 93/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1283/2020 que celebram entre
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si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e SOCIEDADE BENEFICENTE BOA ESPERANÇA. OBJETO:
Distribuição de 200 (duzentas) 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 Allan Dos Santos
Salazar, Presidente da SOCIEDADE BENEFICENTE BOA
ESPERANÇA, CNPJ n.º 12.136.032/0001-06. DATA DA
ASSINATURA: 24/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 94/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1282/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PEDREIRAS - MA. OBJETO: Distribuição de 300 (trezentas) 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 Sabrina Geneff Silva e Silva, Secretária de Assistência
Social da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PEDREIRAS - MA, CNPJ n.º 15.419.978/0001-60. DATA DA
ASSINATURA: 24/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 95/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1284/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE
COROATÁ-MA. OBJETO: Distribuição de 200 (duzentas) 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 Antônia Leal, representante legal da SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E

AGRICULTORAS FAMILIARES DE COROATÁ-MA, CNPJ n.º
41.609.561/0001-70. DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020. São Luís
(MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 102/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1308/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEQUENOS E MÉDIOS
PRODUTORES DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES. OBJETO:
Distribuição de 1.000 (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. 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 Francisca Iradi Abreu
Cavalcante da Silva, representante legal da COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES
DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CNPJ n.º 10.556.027/0001-
19. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020. São Luís (MA), 12 de
maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 107/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1291/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES. OBJETO:
Distribuição de 200 (duzentas) 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 Roberto Silva Maues,
representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES,
CNPJ n.º 01.562.914/0001-09. DATA DA ASSINATURA: 28/04/2020.
São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 121/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1311/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e INSTITUTO FONTE DE VIDA. OBJETO: Distribuição de 50
(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
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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 Thayse Castelo Branco de Carvalho, representante legal
do INSTITUTO FONTE DE VIDA, CNPJ n.º 10.793.962/0001-07.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2020. 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 105/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, referente ao
Processo Administrativo nº 1289/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 450 (quatrocentas 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, e Processo
Administrativo nº 1289/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
27/04/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO
- CNPJ nº 01.612.339/0001-01.  São Luís – MA, 13 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 116/
2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS, referente ao Processo
Administrativo nº 1345/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de
350 (trezentas 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, e Processo Administrativo nº 1345/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO – Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS - CNPJ nº 01.614.441/0001-46.  São Luís – MA, 13 de maio
de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 60/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1215/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

e PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. OBJETO: Distribuição
de 1.000 (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. 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 Erik Augusto Costa
e Silva, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS,
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25. DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020.
São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 77/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1172/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
POVOADO SERRA NEGRA III, PERTENCENTE AO P.A SERRA
NEGRA III. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e
cinquenta e cinco) 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 Gilvan Oliveira,
representando a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DO POVOADO SERRA NEGRA III, PERTENCENTE AO
P.A SERRA NEGRA III, CNPJ n.º 05.755.166/0001-31. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 81/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1170/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ. OBJETO: Distribuição
de 250 (duzentas 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 Francisca Consuelo
Lima da Silva, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE
JATOBÁ, CNPJ n.º 01.616.678/0001-66. DATA DA ASSINATURA:
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24/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 82/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1171/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA.
OBJETO: Distribuição de 1.000 (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. 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 Juran Carvalho Souza,
representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA, CNPJ n.º 06.138.366/0001-08. DATA DA ASSINATURA:
30 /04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 97/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1286/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE TIMON-MA. OBJETO: Distribuição de 755 (setecentas e
cinquenta e cinco) 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 Maria do Rosário de
Fátima Nunes Leal, Secretária de Desenvolvimento Social de Timon,
CNPJ n.º 06.115.307/0001-14. DATA DA ASSINATURA: 24 /04/
2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 111/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1328/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY. OBJETO: Distribuição
de 300 (trezentas) 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 Valéria Monteiro
Castro, representando a PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY,
CNPJ n.º 02.051.645/0001-89. DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020.
São Luís (MA), 12 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 117/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1343/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA. OBJETO:
Distribuição de 200 (duzentas) 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 Anderson Wilker de
Abreu Araújo, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALCÂNTARA, CNPJ n.º 06.000.244/0001-50. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 118/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1344/2020 que celebram entre
si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL. OBJETO:
Distribuição de 200 (duzentas) 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 JADILSON DOS
SANTOS COELHO representando a PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRINZAL, CNPJ n.º 06.342.240/0001-50. DATA DA
ASSINATURA:30/04/2020. São Luís (MA), 12 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Oficio n° 039/2020-GABPREF/ALC

Alcântara/MA, 13 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
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OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque
Sítio do Rangedor - Calhau.
São Luís - Maranhão - CEP: 65071-750

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, e reiterando os termos do
Ofício nº 013/2020-PGMALC, encaminho a Vossa Excelência cópia
do Decreto Municipal n° 11, de 23 de março de 2020, que declarou
situação de calamidade pública no Município de Alcântara/MA, em
virtude da decretação pelo Ministério da Saúde da existência de
transmissão comunitária pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todo
o país, bem como pela confirmação da Secretaria de Estado da Saúde
de casos de cidadãos infectados no Estado do Maranhão e capital São
Luís, para fins de prevenção e combate à PANDEMIA, ao tempo em
que solicito a esta Assembleia Legislativa o reconhecimento da situação
de Calamidade Pública neste Município, em decorrência da pandemia
causada pelo Coronavírus - Covid-19, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Certo da atenção de Vossa Excelência a esta solicitação,
apresentamos, desde já, votos de elevada estima e consideração.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
ALCÂNTARA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 13 DE MAIO
DE 2020.

ANDERSON WILKER DE ABREU RAÚJO
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 06.000.244/0001-50

DECRETO Nº 11, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Declara SITUAÇÃO  DE  CALAMIDADE
PÚBLICA no Município de Alcântara – MA, em
virtude da decretação pelo Ministério da Saúde da
existência de transmissão comunitária pelo Novo
Coronavirus  (COVID-19) em todo o país, bem
como pela confirmação da Secretaria de Estado
da Saúde de casos de cidadãos infectados no Estado
do Maranhão e capital São Luís, para fins de
prevenção e combate à PANDEMIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, no uso
de suas atribuições legais, especialmente as que lhe conferem o art. 1º,
4º, incisos III, IV, V, VII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXVII, 6º, inciso I,
63, 71, incisos I, II, IV, VIII, XVIII, 74, 91 e 92, inciso I, alínea d, da Lei
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a SAÚDE é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, conforme reza o artigo 196 da Constituição Federal de
1988;

CONSIDERANDO a competência do Município para legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber, bem como legislar concorrentemente sobre
proteção e defesa da saúde, nos termos dos artigos 30 e 24 da
Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a declaração pública de PANDEMIA
emitida pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de
2020, em relação ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19), assim

como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO, a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública de importância internacional decorrente
do COVID - 19, bem como a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no
188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO, que as autoridades públicas médicas e
sanitárias já declararam a existência de transmissão comunitária em
unidades da Federação Brasileira, denotando circunstância na qual não
é possível identificar a trajetória de infecção pelo COVID - 19;

CONSIDERANDO, a aprovação pela Câmara dos Deputados
da Mensagem Presidencial no 93/2020, que reconheceu o Estado de
Calamidade Pública no Brasil;

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 35.672/2020 de
19/03/2020, que declara Estado de Calamidade Pública no Estado do
Maranhão em decorrência da Pandemia do COVID-19, suspendendo
o transporte interestadual rodoviário por 15 dias, dentre outras
medidas;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde decretou estado
de transmissão comunitária pelo Novo Coronavirus (COVID-19)
em todo o país, bem como pela confirmação da Secretaria de Estado da
Saúde da existência de casos de cidadãos infectados no Estado do
Maranhão e capital São Luís,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada situação de CALAMIDADE PÚBLICA
no Município de Alcântara para todos os efeitos legais, para fins de
prevenção e combate à PANDEMIA do Novo Coronavírus (COVID –
19).

Art. 2º. Ficam suspensos por 15 (quinze) dias, podendo ser
prorrogado conforme necessidade, as seguintes situações:

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

II - as atividades ou serviços não essenciais, a exemplo de
academias, peças teatrais, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas e
estabelecimentos congêneres;

III - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos
de processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder
Executivo;

IV – atracação, no porto situado na cidade Alcântara (Porto do
Jacaré), de embarcações de transporte de passageiros oriundos de
Municípios vizinhos com circulação confirmada do Novo Coronavírus
(COVID – 19).

V – interdições parciais no acesso terrestre da entrada da cidade,
a fim de reduzir a circulação de pessoas e a disseminação do coronavírus
(COVID – 19).

§ 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter
serviço de entrega (delivery).

§ 2° Excetuam-se da vedação prevista no inciso V as
embarcações pertencentes ao poder Público Municipal nas esferas
municipal, estadual e federal, bem como aquelas pertencentes as Forças
Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha) e as que tiverem com
partida e destino o porto situado no povoado de Cujupe, no município
de Alcântara.

Art. 3º Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, durante o período de duração da situação de calamidade,
ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

II - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde, bem
como dos membros da Guarda Civil Municipal;
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III - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o trânsito intermunicipal

de passageiros por meio de embarcações a partir da entrada em vigor
deste Decreto, observado o art. 2º deste Decreto;

IV – Fica autorizada a requisição de veículos, máquinas e
equipamentos junto a empresas e entidades privadas e junto a órgãos
da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, conforme permissivo constitucional inserto no artigo 5º,
inciso XXV, inclusive com aquisição de bens ou locação a particulares;

V – Fica autorizada a arregimentação ou recrutamento de
pessoal, qualificado ou não, para prestação dos serviços necessários,
voluntários ou funcionários públicos e empregados de empresas ou
entidades privadas, bem como a sua admissão ou contratação, em
caráter temporário, mediante remuneração, por tarefa, horas extras de
trabalho ou por tempo certo e determinado, conforme prevê o Artigo
37, inciso IX, da Constituição da República;

Art. 4° – Ficam também postos à disposição do Município
todos os serviços públicos ou de utilidade pública, essenciais ou não,
notadamente os de transportes de pessoas e cargas, de fornecimento
de energia elétrica, de telecomunicações e de águas, bem como os serviços
médicos e de saúde, destinados ao atendimento de urgência.

Art. 5° – Ficam todas as Secretarias do Município e entidades
municipais, no âmbito de suas respectivas competências, incumbidas
de envidar o máximo de esforços para apoiar as ações de resposta à
situação de calamidade a que se refere este Decreto.

Art. 6° O descumprimento das medidas previstas decreto enseja
a aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o
devido processo legal.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que
trata o art. 1°, revogada qualquer disposição em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução do presente Decreto pertencerem que o
cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém.

Publique-se, cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

ALCÂNTARA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE MARÇO
DE 2020.

ANDERSON WILKER DE ABREU  RAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
ESTADO DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.376.669/0001-69

OFÍCIO 120/2020

Esperantinópolis – MA, 29 de Abril de 2020.

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Encaminha o Decreto Nº 010/2020 para apreciação que
Decreta estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-
19), e suas repercussões nas finanças públicas no Município de
Esperantinópolis/MA, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa egrégia Casa Legislativa O Decerto
nº 010/2020 para apreciação, Decreta estado de calamidade pública,
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia
do Coronavírus (COVID- 19), e suas repercussões nas finanças
públicas no Município de Esperantinópolis/MA, e dá outras

providências, que tem por finalidade  amenizar os catastróficos efeitos
da pandemia na economia de nosso Município e nas finanças públicas.

Concluímos, convicto de que os ilustres membros dessa Casa
Legislativa haverão de conferir o necessário apoio de apreciação de
Vossa Excelência prestar sua valiosa colaboração, tendo em vista a
importância da matéria.

Atenciosamente,

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM N° 01/2020

ESPERANTINÓPOLIS/MA, 29 DE ABRIL DE 2020.

Excelentíssimos Senhores Deputados,

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal,
solicita a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de calamidade
pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decorrência da
pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde,
para os fins exclusivos previstos nos incisos I e II do artigo 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a consequente
dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho
previsto no art. 9º, bem como suspensão da contagem dos prazos e
disposições estabelecida nos artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar
nº 101/2000, para o Município de Esperantinópolis/MA.

O Brasil passa por um momento de extrema vulnerabilidade
social e econômica em razão da rápida disseminação global do COVID-
19. Os dados apresentados pelo Governo Federal informam que a
pandemia vem se alastrando em território nacional com índices
alarmantes. Há uma expectativa alarmante de incidência de novos casos
de contaminação da população brasileira e no Estado do Maranhão, em
especial, na Capital São Luís, com maior número de casos.

Cite-se que até o dia 29 de abril de 2020, o número de casos
confirmados no Estado do Maranhão é de 3.190. Em âmbito nacional
já foram 5.513 mortes e os números continuam a crescer de forma
rápida.

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de
janeiro de 2020, que a contaminação pelo novo coronavírus configura
“emergência de saúde pública de interesse internacional”.

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de
pandemia, o que significa que a doença manifestada pelo novo
coronavírus, conhecida como COVID-19, atingiu diversos continentes
do planeta, com transmissão sustentada entre as pessoas.

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o
Ministério da Saúde já havia declarado emergência em saúde pública de
importância nacional - ESPIN em decorrência da infecção humana pelo
coronavírus, por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03de fevereiro
de 2020.

Diante da gravidade do tema, foi editada a Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas que poderão ser
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional, decorrente do coronavírus, objetivando a
proteção da coletividade, impondo diversas providências para restrição
de circulação de pessoas.

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou
o Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020, alterado pelos Decretos
nº 35.714, de 03 de abril de 2020, e n° 35.73, de 11 de abril de 2020,
estabelecendo medidas temporárias no estado para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, bem como
decretando situação de emergência em todo o Estado do Maranhão por
conta da pandemia do coronavirus, em razão da necessidade urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente
aqueles com casos registrados de COVID-19, vêm adotando medidas
semelhantes com o objetivo de prevenção da doença e proteção às
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comunidades locais.

Diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se
evidente que os impactos a serem observados na sociedade vão muito
além da questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia
como um todo, com redução das atividades de produção, transporte,
consumo e serviço. A expectativa é que haja uma redução no Produto
Interno Bruto - PIB mundial em 2020.

O impacto inicial com a abrupta diminuição nas importações
de produtos pela China gerou uma queda em todas as bolsas de valores
do mundo. A proliferação do vírus no continente europeu contribuiu
ainda para agravar a crise econômica mundial, gerando dúvidas e
incertezas nos mercados.

As medidas necessárias para proteção da população contra o
vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento
temporário de estabelecimentos comerciais e industriais, com a
manutenção dos trabalhadores em suas residências, ensejam evidente
desaceleração na produção, circulação e consumo de bens,
comprometendo todo o ciclo da cadeia econômica, com grave reflexo
na capacidade de arrecadação de tributos pelo Estado.

Assim, haverá a necessidade de realizar gastos extraordinários
e urgentes, não previstos no orçamento, para aquisição de materiais e
prestação de serviços relacionados à área de saúde, visando conter a
disseminação do vírus pela população.

Não por outro motivo, o Congresso Nacional aprovou o Projeto
de Decreto Legislativo nº 88/2020, reconhecendo, para os fins do
disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio
de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeito até
31 de dezembro de 2020.

Nesse cenário de profunda insegurança nos mercados e
inequívoca tendência de redução nas receitas e elevação das despesas
do Município, a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Esperantinópolis
para o ano de 2020, importando limitação de empenho e movimentação
financeira necessária para fazer frente à adoção das políticas públicas
essenciais, inclusive as relacionadas ao combate à proliferação do
coronavírus e atendimento aos enfermos.

Diante do quadro de pandemia do novo coronavirus, dos
reflexos sociais, econômicos e de saúde pública, e ainda da necessidade
de atuação do Poder Público Municipal para proteção de todos os
munícipes, venho solicitar a Vossas Excelências o reconhecimento e
declaração do estado de calamidade pública, para os fins exclusivos
previstos nos incisos I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal
nº101, de 04 de maio de 2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
com a consequente dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9º, bem como suspensão da
contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31,
todos da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DE ESPERANTINÓPOLIS/
MA, AOS 29 DE ABRIL DE 2020.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
ESTADO DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.376.669/0001-69

DECRETO Nº 010, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

Decreta estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças
públicas no Município de Esperantinópolis/MA, e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/

MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do
Novo Coronavírus COVID-19;

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 Esperantinópolis/MA;

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento
de emergência de saúde pública do presente surto de COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas
de enfrentamento ao Coronavírus previstas pelos Decreto n° 005/
2020 e Decreto n° 009/2020.

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os
limites prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as
contratações necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes
que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de
demonstração de adequação e compensação orçamentárias, em relação
à criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14,
16 e 17 da LRF, durante a emergência em Saúde Pública de importância
nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19,
para atender às medidas de enfrentamento do contexto de calamidade
gerado pela disseminação de COVID-19.

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF,
suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em
seus artigos 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos
resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9°, na
ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos Estados e
Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a
situação;

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas
em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao
enviar a Mensagem n° 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do
art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);

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

DECRETA:

Art. 1° Fica decretado “estado de calamidade pública” no
Município de Esperantinópolis/MA, em razão do agravamento da
crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa
viral, respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas
repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do art.
65, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 2° Ficam as autoridades competentes do município
autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias para combater
à disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município
de Esperantinópolis/MA.

Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem
governamental enviada à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE ESPERANTINÓPOLIS/

MA, AOS 29 DE ABRIL DE 2020.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.511.093/0001-06

Ofício nº 043/2020 – GP

Santa Luzia do Paruá/MA, 12 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Deputado Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
N E S T A
Assunto: Informação do Decreto Municipal nº 084/2020 que trata da
calamidade pública em saúde no Município de Santa Luzia do Paruá.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Por força do disposto no art. 65 da Lei Complementar n.º 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), solicito a
Vossa Excelência e seus nobres pares, o reconhecimento de estado
de calamidade pública no Município de Santa Luzia do Paruá/
MA, em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e
ainda do aumento no número de casos de H1N1, declarada pelo Decreto
Municipal n.º 084, de 04 de maio de 2020, com a consequente suspensão
da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas nos arts. 23,
31 e 70 da LRF, bem como com a dispensa do alcance dos resultados
fiscais previstos na LOA/2020 e da limitação de empenho de que trata
o art. 9º da Lei Complementar n.º 101/2000.

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

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

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

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

Por tal razão, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize,
excepcionalmente, da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida
a calamidade pública pela Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão, e enquanto esta perdurar, o Município de Santa Luzia do
Paruá (MA) seja dispensado do alcance dos resultados fiscais e da
limitação de empenho prevista no art. 9º da mencionada Lei
Complementar.

Ante todo o exposto, o reconhecimento, pela Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, da ocorrência do estado de

calamidade pública declarada através do Decreto Municipal n.º 084, de
04 de maio de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), com casos comprovados em nosso município (até o
momento temos 06 casos confirmados) e também pelo aumento do
número de casos de H1N1, viabilizará o funcionamento do nosso
município, com o fim de atenuar os efeitos negativos para a saúde
pública e para a economia municipal.

Respeitosamente, renovamos protestos de estima e apreço a
esta Casa Legislativa.

José Plácido Souza de Holanda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.511.093/0001-06

DECRETO Nº 084/2020, DE 04 DE MAIO DE 2020

“DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA DO PARUÁ EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID-19, MODIFICANDO O
DECRETO MUNICIPAL Nº 083/2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO
PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO que é competência do chefe do poder
executivo, dentro do princípio do interesse público e com base na lei
orgânica municipal, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

 CONSIDERANDO  a declaração de emergência ou
calamidade em saúde pública de importância internacional pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
bem como, a classificação pela organização mundial de saúde, no dia
11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO a edição pela da Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020 que prevê medidas de enfrentamento de
emergência de saúde pública do presente surto de COVID- 19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência ou Calamidade em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus,

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

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 35.672, de 16 de
março de 2020, através do qual, o Governo do Estado Decretou
Situação de Calamidade Pública em todo o Território do estado do
Maranhão;

CONSIDERANDO o plano de contingência elaborado pelo
município de santa Luzia do Paruá, em consonância com o plano do
governo do estado do maranhão de combate e prevenção ao covid-
19;

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

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos e insumos de saúde;
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CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na

arrecadação municipal em decorrência dos fechamentos e da redução
das atividades econômicas;

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

CONSIDERANDO as disposições do artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000;

CONSIDERANDO, que o Município de Santa Luzia do Paruá
declarou situação de emergência através do Decreto nº 079/2020,
uma vez que não possuía casos confirmados de COVID-19 e, portanto,
se encontrava na iminência d danos à saúde e aos serviços públicos;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 083/2020,
editado, após reunião realizada com o Poder Executivo, o Comitê
Municipal de Prevenção e Combate ao COVID-19 e representantes de
comerciantes do Município de Santa Luzia do Paruá, flexibilizou o
funcionamento do Comércio no Município, uma vez que não haviam
casos de COVID-19 confirmados até aquele momento e que as
atividades se manteriam sob as regras daquele Decreto até o surgimento
de algum caso confirmado;

CONSIDERANDO que o estado de calamidade pública é
decretado quando essas situações se instalam, e que no município de
Santa Luzia do Paruá foram confirmados 02 (dois) casos de
contaminação pelo covid-19, até o último dia 02 de maio;

CONSIDERANDO, por fim,  que o surgimento de casos
confirmados de contágio do covid-19 no município cria a necessidade
de editar novas regras de combate e prevenção ao coronavírus, bem
como, muda a situação de emergência para estado de calamidade
publica;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ESTADO DE CALAMIDADE EM
SAÚDE PÚBLICA, no âmbito do Município de Santa Luzia do Paruá/
MA, em razão de mais de um contágio confirmado de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0.

Parágrafo único – O estado a que se refere o caput tem validade
até 31/12/2020, tendo em vista a necessidade permanente de
monitoramento da pandemia.

Art. 2º. Ficam suspensas as aulas presenciais da rede pública
e privada do município até o dia 31 de maio de 2020, nos termos do
artigo 2º do Decreto Estadual nº 35.784/2020.

Art. 3º. Ficam mantidas as medidas de enfretamento e prevenção
da transmissão do COVID-19 previstas nos Decretos Municipais nº
076/2020, 078/2020 e 083/2020, exceto as que forem expressamente
revogadas neste Decreto.

Art. 4º. Fica revogado o artigo 2º, alínea b do Decreto Municipal
nº 078/2020, ficando suspensas as missas, cultos e reuniões religiosas.

Parágrafo único – É proibido à realização de qualquer tipo de
evento em casas particulares ou a reunião de pessoas,
independentemente do fim, que promova aglomeração, sendo passível
de aplicar pena de multa administrativa, assim como submeter a
responder criminalmente ao TCO, se for o caso.

Art. 5º. Fica totalmente revogado o artigo 6º do Decreto
Municipal nº 083/2020, o qual permitia e regulamentava o
funcionamento de estabelecimentos comerciais, lojas de conveniências
e os comércios considerados não essenciais.

§1º. Os estabelecimentos comerciais de produtos e serviços
que não estejam elencados no artigo 4º do Decreto Municipal nº 083/
2020 não estão autorizados a funcionar e o descumprimento sujeitará
o infrator às sanções previstas naquele decreto.

§ 2º. Os comércios considerados essenciais poderão funcionar
somente até as 18h00min exceto as farmácias que poderão funcionar
em horário livre, limitado seu funcionamento a critério do proprietário,
desde que obedecidas às normas descritas no parágrafo único do artigo
4º do Decreto Municipal nº 083/2020, quais sejam:

I – Fornecer máscaras e álcool em gel ou álcool 70% (setenta
por cento) para todos os funcionários;

II – Disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por
cento) para todos os clientes ao acessarem as lojas e os guichês/caixas;

III - controlar a lotação:
a) de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros quadrados do

estabelecimento, considerando o número de funcionários e clientes;
b) organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre

as pessoas;
c) controlar o acesso de entrada;
d) controlar o acesso de apenas 1 (um) representante por família

(mercados,supermercados e farmácias, entre outros);
e) manter a quantidade máxima de 05 (cinco) pessoas por

guichê/caixa em funcionamento (mercados, supermercados, farmácias,
bancos entre outros);

IV – Manter a higienização interna e externa dos
estabelecimentos com limpeza permanente;

V – Adotar, sempre que possível, práticas de vendas por
agendamento e/ou aplicativos para entregas a domicílio (delivery).

VI – Adotar o monitoramento diaìrio de sinais e sintomas dos
colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado o colaborador para casa e informado à Secretaria
de Saúde do município;

Art. 6º. Fica revogado o artigo 7º, incisos I, II e XII do Decreto
Municipal nº 083/2020, os quais autorizavam e regulamentavam o
atendimento ao público nas dependências dos restaurantes, pizzarias
e lanchonetes, sendo permitido apenas o atendimento ao público
mediante retirada no balcão ou sistema de delivery.

I – As barracas de lanches móveis localizados em frente à
agência da Caixa Econômica Federal deverão manter uma distância de
200 metros da agência e de no mínimo 3 metros umas das outras,
obedecendo às regras sanitárias e somente poderão funcionar para
retirada do produto, proibida a aglomeração no seu entorno, sob pena
da retirada da barraca do local.

II – As demais lanchonetes ficam proibidas de funcionar para
atendimento no local, permitido apenas o serviço de delivery, conforme
disposto no caput.

Art. 7º. Fica revogado o artigo 8º do Decreto Municipal nº 083/
2020, para suspender o funcionamento de Clínicas de Estéticas, Salões
de beleza, barbearias, esmalterias e similares, passando a ter a seguinte
redação:

... As Clínicas Médicas particulares, poderão funcionar
exclusivamente pelo sistema de agendamento, evitando
aglomerações e respeitando as medidas sanitárias e demais
determinações deste Decreto, as Clínicas de Fisioterapia,
poderão funcionar salvo em condição de excepcionalidade,
conforme necessidade de cada paciente.

Art. 8º. Fica revogado o artigo 10 do Decreto Municipal nº
083/2020, para suspender o atendimento presencial dos Escritórios de
Advocacia, Contabilidade e Consultorias em geral.

Art. 9º. Fica revogado o artigo 12 que regulamentava a realização
de velórios, sendo vedada a realização de velórios em ambiente
residencial ou funerárias, assim como, as cerimônias de enterros com
participação de mais de 10 pessoas, proibida a aglomeração, mesmo
em locais particulares, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único
deste decreto.

Parágrafo Único. Fica vedada a realização do velório de
pessoas falecidas em decorrência do Covid-19, a fim de evitar
aglomeração de pessoas.

Art. 10. Fica revogado o artigo 14 do Decreto Municipal nº
083/2020, uma vez que é proibido o funcionamento de estabelecimentos
comerciais não essenciais, não havendo mais a possibilidade de
assinatura de Termo de Responsabilidade para este fim.

Art. 11. É obrigatório o uso massivo de máscaras, para evitar a
transmissão comunitária da COVID-19, nos termos do artigo 3º do
Decreto Municipal nº 083/2020.
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Parágrafo único. Fica autorizada a abertura de comércio têxtil

para a venda exclusiva de tecidos, com o fim de garantir a fabricação
caseira de máscara de proteção.

Art. 12. Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e da doença por ele causada e,
consequentemente proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração
pública municipal recomenda as medidas e ações estabelecidas pela
OMS e contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:

I – isolamento social voluntário para todas as pessoas, em
especial que retornem de viagens, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

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

III – suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias
ou presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação
de famílias desabrigadas das chuvas;

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

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

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

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

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

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

I – isolamento;
II – quarentena;
III – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV – estudo ou investigação epidemiológica;
V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade
em Saúde Pública, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde,
para o monitoramento da calamidade em saúde pública ora declarada.

Art. 16. Fica o Município autorizado a convocar ou remanejar
servidores entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções
exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a capacidade
mínima e aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial
na área da saúde.

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

Art. 17. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou
Administração providenciar o contingenciamento do orçamento para
que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate da COVID-19, podendo ser aberto créditos
extraordinários.

Art. 18. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 19. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
e terá validade pelo prazo de 10 (dias) dias, prorrogável por igual
período, entrando em vigor às 00h00min do dia 04 de maio de 2020.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA

LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 04 DE
MAIO DE 2020.

JOSÉ PLÁCIDO SOUZA DE HOLANDA
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA
CNPJ: 01.612.544/0001-77

Gabinete do Prefeito

Conceição do Lago Açu, 11 de maio de 2020.

Ofício nº 026/2020

A Sua Excelência, Deputado Othelino Neto,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Senhor Presidente,

Aproveito o expediente para cumprimenta-lo nesse momento
de grande dificuldade em que passa o estado do Maranhão, mas ressaltar
o incansável serviço prestado por esta Casa Legislativa por esta
Presidência e Mesa Diretora.

Atualmente, o município de Conceição do Lago Açu possui 20
casos confirmados (com 02 óbitos) do novo Coronavírus (COVID-
19), o que levou o município a decretar situação de calamidade em
saúde pública (Decreto Municipal nº 024/2020), requerendo portanto
o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública em Saúde, nos
termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal (LC
nº101/2000) por esta Casa Legislativa.

Ressalta-se que tal Decreto Municipal encontra-se publicado
no Diário Oficial do Município de Conceição do Lago Açu e fora
enviado à Câmara dos Vereadores a fim de homologação e edição de
Decreto Legislativo de igual teor.

Requer, conforme supramencionado o reconhecimento do
Estado de Calamidade Pública em Saúde, nos termos da lei e na forma
regimental desta Casa.

Em anexo, cópia do Decreto Municipal bem como sua
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publicação do Diário Oficial do Município de Conceição do Lago Açu.

Sem mais para o momento, reitero os votos de estima.
Atenciosamente,

Divino Alexandre de Lima
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu

Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA
CNPJ: 01.612.544/0001-77

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 024 DE 11 DE MAIO DE 2020

Declara situação de Calamidade em saúde pública
no Município de Conceição do Lago Açu; dispõe
sobre regras de funcionamento de atividades
econômicas e do serviço público no Município de
Conceição do Lago-Açu bem como as medidas de
enfrentamento em razão da prevenção e combate
a COVID-19 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-
AÇU Estado do Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 95 da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art.
95, da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos para
regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar
da coletividade;

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

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

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de
16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional e suas alterações, em especial o decreto nº. 35.731 de 11
de abril de 2020 bem como os Decretos Estaduais nº 35.745 de 20 de
abril de 2020 e o Decreto nº 35.746 de 20 de abril de 2020;

CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019, previstas na Lei nº
13.979/2020;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 356/2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO as orientações complementares do
Ministério da Saúde publicadas no último dia 13 de março de 2020;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Conceição do Lago Açu as regras,
procedimentos e medidas de funcionamento das atividades econômicas
e públicas diante da epidemia enfrentada;

CONSIDERANDO o crescente número de casos do novo
Coronavírus (COVID-19) no município de Conceição do Lago Açu,
inclusive com casos de óbitos confirmados;

CONSIDERANDO o que jaì foi determinado nos Decretos
municipais Nº 017/2020 de 18 de março de 2020 e Decreto Nº 019/
2020 de 06 de abril de 2020 bem como no Decreto nº 021/2020 de 12
de abril de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Decreta estado de calamidade em saúde pública
decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), no
âmbito do Município de Conceição do Lago Açu;

Art. 2º Fica mantida a praìtica do distanciamento social, como
forma de evitar a transmissão comunitaìria da COVID-19 e
proporcionar o achatamento da curva de proliferação do viìrus no
Municiìpio de Conceição do Lago-Açu, conforme já previsto nos
decretos municipais supramencionados.

Parágrafo único: Permanece proibida qualquer atividade que
aglomere pessoas, como a prática esportiva, festas privadas, academias,
cultos religiosos, missas e demais celebrações ecumênicas.

Art. 3 º Fica estabelecido o uso massivo de maìscaras,
considerando os casos já confirmados no Município de Conceição do
Lago e considerando a transmissaÞo comunitaìria da COVID-19 em
qualquer local público e locais que haja circulação de pessoas.

Art.4 º Para o enfrentamento da Estado de calamidade em saúde
pública ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 5º Fica determinada a suspensão de todas as atividades
dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo
Municipal, até o dia 20 de maio de 2020, ressalvadas as atividades
desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Assistência Social;
Parágrafo §1º - A Procuradoria Geral do Município por ter a

possibilidade de trabalho remoto e pela necessidade da edição e
elaboração de decretos e medidas judiciais também permanecerá em
pleno funcionamento.

Parágrafo §2º - O disposto neste artigo não impede que os
servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I e II
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 6º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação
pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado
de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as
comprovações necessárias junto a Administração Pública, nos termos
da Lei nº 4.615/2006 e demais legislações especiais.

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

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

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

§ 4º Os atestados médicos serão homologados
administrativamente.

Art. 7º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período de calimidade em saúde pública,
as medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 8º As chefias imediatas deverão submeter,
preferencialmente, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto
durar a estado de calamidade.
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§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e

Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os
necessários para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto supramencionada
no período de estado de calamidade está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais
dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao

atendimento à população, fica autorizado o serviço de plantão nos
órgãos públicos.

Art. 9º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias
deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança
urbana, assistência social e do serviço funerário.

Art. 10º Ficam vedados, ao longo do período de estado de
calamidade:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde e assistência social.
Art. 11º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os

órgãos da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

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

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

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

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

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

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

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

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser
suspenso em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta,

exceto nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde,
assistência social e serviço funerário.

Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração deverá tomar
as medidas necessárias para adequação da frota de ônibus e táxi lotação
em relação a demanda existente.

Art. 13. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

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

Art. 14. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Indireta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 15. A tramitação dos processos administrativos referentes
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 16. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 20 de
maio de 2020, passível de prorrogação, desde que se adequem as
disposições existentes no Decreto Municipal nº 023/2020, sob pena
de fechamento compulsório, ficando isento da medida os seguintes
estabelecimentos, podendo, portanto, manter o funcionamento:

a) farmácias;
b)  supermercados e mercados;
c)  padarias;
d)  açougues;
e) peixarias;
f)  hortifrútis granjeiros;
g)  quitandas;
h) centro de abastecimento de alimentos;
i)  postos de combustíveis;
j)  pontos de venda de água e gás;
k) material de construção essenciais para atividade pública;
l) serviços funerários;
m) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
n) telecomunicações e internet;
o) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das

áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

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

§ 2º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 18h, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias e mercados deverão limitar o acesso de
pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5 m² (cinco metros
quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área de
depósito, almoxarifado, setor administrativo e outros, sob pena de
aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

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

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

Art. 17. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a
aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância
mínima necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus,
conforme orientação do Ministério da Saúde.

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

Art. 18.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de
bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de
elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
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manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 19. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 20. Fica determinado que o transporte coletivo de
passageiros, seja realizado sem exceder a capacidade de passageiros
sentados, com uso de máscaras, podendo o serviço ser realizado em
horário diferenciado;

Art. 21. Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e da doença por ele causada e,
consequentemente proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração
pública municipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano
Municipal de Contingência, tais como:

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

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

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação
de famílias desabrigadas das chuvas;

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

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

Art. 22. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

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

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

Art. 23. Para enfrentamento da Estado de calamidade de saúde pública
decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

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

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

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

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

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

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o

Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020.

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

Art. 24. Para o atendimento às determinações da Portaria nº
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis
serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento
ou da quarentena, se for o caso.

Art. 25. Fica instalado o Centro de Operações de calamidade
na Saúde Pública, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde,
para o monitoramento da situação de calamidade em saúde pública ora
declarada.

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de
Calamidade em Saúde Pública definir as medidas e estratégias referentes
ao enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a
evolução do cenário epidemiológico.

Art. 26. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada
a editar os atos normativos complementares necessários à execução
deste Decreto.

Art. 27. A fim de mitigar as consequências econômicas da
pandemia:

I -  Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças
municipais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados,
de ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado
de calamidade em saúde do Município de Conceição do Lago Açu,
devendo ser mantidas em plenas condições de funcionamento e
manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio já exigidas,
salvo manifestação contrária do Secretário do Município responsável
por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo poderão
ser revistas no caso de fim do estado de calamidade antes dos prazos
nele previstos.

Art. 28. Fica o Município de Conceição do Lago Açu 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. 29. Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

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

Art. 30. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 31. Fica determinada a manutenção da suspensão das
aulas presenciais, na rede pública municipal até 20 de maio de 2020.

Art. 32. As obras públicas no Município que estejam em
processo licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam
suspensas por tempo indeterminado, salvo se consideradas essenciais
em saúde pública.

Art. 33. Na hipótese de óbito de cidadão em Conceição do
Lago Açu, o cadáver deve ser transferido, o mais rápido possível, ao
serviço funerário.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na
urna funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/
cremação.

§ 12 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas
em decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 13 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

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

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

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

Art. 34. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou
Administração providenciar o contingenciamento do orçamento para
que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
com vigência até 31 de dezembro de 2020 haja vista a necessidade do
monitoramento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-
19).

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu, 11

de maio de 2020.

Divino Alexandre de Lima
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Rosário

Gabinete da Prefeita

Ofício nº 052/2020 - GAB

Rosário (MA),20 de Abril de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Decreto Calamidade Pública

Senhor Presidente,

Cumprimentando – o, sirvo-me do presente para encaminhar
cópia do Decreto Municipal nº 209 de 20 de Abril de 2020, que decreta
Calamidade Pública em nosso Município em decorrência da Pandemia
do Novo Coronavírus – COVID-19, para reconhecimento nos termos
do Artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº101/00)

Atenciosamente

IRLAHI LINHARES MORAES
PREFEITA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

DECRETO Nº 209 / 2020

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE EM
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ROSÁRIO (MA) E DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA PROVOCADA
PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –
COBRADE 1.5.1.1.0 EM COMPLEMENTAÇÃO
ÀS AÇÕES DEFINIDAS NO DECRETO
MUNICIPAL N. 202, DE 20 DE MARÇO DE 2020
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, Estado do
Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município:

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de
16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional;
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CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do

efetivo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços
essenciais;

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

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

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

CONSIDERANDO o aumento número de casos suspeitos de
COVID-19, desde à Decretação do Estado de Emergência, de 01 para
11 e o aumento de número de confirmados de zero para 02;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Rosário-MA, em razão da pandemia de doença
infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-
19).

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 202, 203, 204, 206, 207 e 208
acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

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

Art. 3. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

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

Art. 4. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Indireta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 5. A tramitação dos processos administrativos referentes
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 6. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas as
medidas previstas no incisos do caput do Art 3º da Lei Federal 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, nos termos dispostos no seu parágrafo 7º,
inciso II e III.

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

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

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

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

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

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

Art. 7. Para o atendimento às determinações da Portaria nº
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis

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

Art. 8. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 9. Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

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

Art. 10. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 11. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar
o contingenciamento do orçamento e abertura de crédito extraordinário
para que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados
para a prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 12. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
com validade até 31 de dezembro de 2020.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ROSÁRIO,

ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE ABRIL DE 2020.

IRLAHI LINHARES MORAES
PREFEITA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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