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PROJETO DE LEI Nº 159 / 2020

Institui o Formulário Eletrônico de Avaliação de
Riscos Maria Firmina com o objetivo de reforçar a
política estadual permanente de prevenção e
enfrentamento à violência doméstica e familiar
praticada contra meninas e mulheres e dá outras
providências.

Art. 1º -Com o objetivo reforçar a política permanente de prevenção
e enfrentamento à violência doméstica e familiar praticada contra meninas
e mulheres, fica instituído no Estado do Maranhão, o Formulário Eletrônico
de Avaliação de Riscos, denominado Maria Firmina.

Art. 2º - O Formulário Eletrônico de Avaliação de Riscos Maria
Firmina tem por finalidade identificar fatores que indiquem riscos da
mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações
domésticas e familiares (art. 7° da Lei nº 11.340/2006), para subsidiar a
atuação do Poder Judiciário e dos demais órgãos da rede de proteção na
gestão dos riscos identificados.

Parágrafo único – O formulário de que trata a presente Lei
obedecerá o padrão estabelecido pela Resolução nº. 284, de 05.06.19, do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com as adequações necessárias à
realidade local, nos dos arts.3º, 7° e 8° da referida Resolução.

Art. 3º - Será designado um órgão do sistema estadual de segurança
pública para monitoramento e atualização do Formulário eletrônico, assim
como a segurança do sigilo dos dados pessoais, sujeitando os (as)
responsáveis por eventuais violações aos termos deste ato resolutivo às
sanções cíveis, administrativas e penais, em consonância com a legislação
que rege a espécie.

Art. 4° - Caberá ao órgão responsável pela operacionalização do
Formulário Eletrônico,  a produção de dados estatísticos, relatórios, controle
e monitoramento  dos registros, na forma da lei, bem como a emissão de
portarias  e resoluções assegurando o sigilo dos dados pessoais, sujeitando
os (as) responsáveis por eventuais violações aos termos deste ato resolutivo
às sanções cíveis, administrativas e penais, em consonância com a legislação
que rege a espécie.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias de sua vigência, designando o órgão responsável,
conforme dispõe o art. 3º.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 18 de maio de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - PROCURADORA DA MULHER

INDICAÇÃO Nº 685 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
ESTADO, SENHOR CARLOS LULA, no sentido de sugerir a
CONCESSÃO DE BÔNUS, A TÍTULO DE INCENTIVO
FINANCEIRO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS. Considerando a
importância desses profissionais em meio a pandemia da COVID-19. Os
agentes comunitários são essenciais na atenção básica, atuando no contato
direto com a população e prestando orientações. A crise sanitária causada
pela COVID-19 tem colocado um imenso desafio às equipes, transformando
suas práticas frente a emergência sanitária. Por isso, nada mais justo que
conceder um bônus para a categoria como forma de valorização e
reconhecimento pelo trabalho prestado a população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 18 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 686 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, no sentido de sugerir A IMPLANTAÇÃO DE UM
POLO ESTADUAL DE PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). A presente indicação visa garantir o
fornecimento de proteção em grande escala aos trabalhadores e a geração
de empregos aos maranhenses. O Equipamento de Proteção Individual
(EPI) é fundamental para garantir a proteção física das pessoas,
principalmente as que executam atividades laborais em unidades de
atendimento à saúde, com a pandemia da COVID-19 a necessidade do
aumento na produção desses equipamentos é visivelmente maior em virtude
da grande demanda de atendimento e do número de profissionais necessários
ao enfrentamento da pandemia.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 19 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº  687 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
ESTADO, SENHOR CARLOS LULA, no sentido de sugerir a
REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO GRATUITO PARA O
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MODELO DRIVE THRU. Tendo
em vista que várias cidades no Brasil têm realizado esse tipo de trabalho,
temos como exemplo Brasília e Fortaleza. Essa iniciativa busca possibilitar
a testagem em grande volume, sendo que as pessoas que forem fazer o
teste serão cadastradas na entrada e passarão por uma triagem de
temperatura, por meio de câmera térmica, se possível. Quem não apresentar
indicação médica e sintomas não deverá fazer a testagem. O atendimento
deverá ser feito por ordem de chegada, dentro do veículo, sendo proibido
sair do carro sem orientação da equipe de saúde, recomendação sobre o uso
de máscaras faciais desde a saída de casa, e que cada carro tenha, no
máximo 3 pessoas.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 15 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 688 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
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ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
ESTADO, SENHOR CARLOS LULA, no sentido de SOLICITAR A
DESTINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPIs) PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE LIMPEZA
(GARIS) DA CIDADE DE PINHEIRO. Considerando que esses
profissionais estão trabalhando na linha de frente no combate à pandemia
da COVID-19 e prestam serviços essenciais à população. O uso do EPI é
fundamental para garantir saúde e a proteção à vida desses trabalhadores
que cumprem um importante papel na identificação, notificação e
gerenciamento de casos, bem como, daqueles que estão nas ruas
desempenhando seus trabalhos.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 18 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº  689 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) MÁRCIO HONAISER,
no sentido de sugerir A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA
PARA FAMÍLIAS CARENTES NO MARANHÃO. Com a pandemia
instalada no mundo, quem mais sofre são as famílias de baixa renda e as
pessoas em vulnerabilidade social. Sabendo da importância da higienização
e dos cuidados a serem tomados para a prevenção e não proliferação do
vírus é importante que as famílias de baixa renda possam ser beneficiadas
com materiais de limpeza e kits de higiene, tais como, álcool em gel 70%,
água sanitária, sabão, sabonete líquido e mascaras. Tal iniciativa visa ampliar
toda assistência que o Governo do Maranhão vem prestando a população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 15 de Maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ
- DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 690 / 2020

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro

a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado em
Regime de Urgência, Ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, no sentido da criação da gratificação especial temporária de
adicional de insalubridade, para os profissionais da área de segurança pública,
bombeiros militares, policiais militares e policiais civis da ativa do Estado
do Maranhão a ser instituída em grau máximo, o equivalente a 40%, e/ou
percentual estipulado pelo Senhor Governad,o pelo período que durar o
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus
– COVID–19, estabelecido pelo Decreto 35.672 de 19 março de 2020.

 As despesas decorrentes, correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias e se necessário poderá ser aberto credito
suplementar.

Justificamos esta iniciativa, devido os policiais e bombeiros
militares serem também considerados grupos de risco para o novo
coronavírus, e estão também expostos à convivência social em momento
de enfrentamento da pandemia, sendo que esses profissionais correm
sérios riscos, pois a proteção à saúde e à vida é direito constitucionalmente
assegurado.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 18 de Maio de 2020. -
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 691 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança,
Dr. Jefferson Portela, solicitando a implantação de um sistema para permitir
que os órgãos do sistema de saúde público e particular notifiquem o
sistema de segurança pública no caso de atendimento mulheres vítimas de
violência, conforme determina a Lei 13.993, de 10/12/2019, que alterou a
Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, conforme texto abaixo

LEI Nº 13.931, DE 10.12.2019

Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de
2003, para dispor sobre a notificação compulsória
dos casos de suspeita de violência contra a mulher.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da
Constituição Federal, a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de
2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Constituem objeto de notificação compulsória,
em todo o território nacional, os casos em que houver
indícios ou confirmação de violência contra a mulher
atendida em serviços de saúde públicos e privados.
.............................................................................................
§ 4º Os casos em que houver indícios ou confirmação de
violência contra a mulher referidos no caput deste artigo
serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências
cabíveis e para fins estatísticos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação oficial.
Brasília, 10 de dezembro de 2019; 198º da Independência
e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO

Ressaltamos com tristeza, que o índice de violência contra a mulher
vem aumentando de forma preocupante, inclusive, muitas vezes,  pela
ausência das vítimas que se omitem de fazer denuncia por medo ou outras
causas.

Desta forma, compete ao órgão de saúde fazer a notificação de
cada caso de atendimento as mulheres vítimas de violência, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, para as providências legais da justiça.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de maio de 2020. - HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual - Procuradora da Mulher
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
GABINETE DA PREFEITA

Ofício nº. 045/2020/GAB

Cururupu (MA), 19 de maio de 2020.

Exmo. Senhor OTHELINO NETO
M. D. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Senhor Presidente,

Cumpre-me cumprimenta-lo para informar que o Município de
Cururupu Decretou no ultimo dia 18 de abril de 2020 SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE NO EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL RELACIONADA
AO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DA OCORRÊNCIA DE CHUVAS
INTENSAS NO MUNICÍPIO.

Registro que desde essa data os quadros de contaminação por
COVID-19 se agravaram consideravelmente, de modo que hoje já contamos
com 23 casos confirmados, 85 casos suspeitos e 229 em isolamento social,
o que tem demando extremo esforço financeiro do município.

Informo que, não é diferente no que se refere às fortes chuvas, que
conforme fotos abaixo, cujo relatório já está no sistema do Ministério do
Desenvolvimento Regional, causaram grandes estragos no município o
que demandará a atuação do Poder Executivo para restabelecer o acesso às
comunidades isoladas.

De modo que seguindo o que determina o art. 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, estamos encaminhando o referido Decreto para
esta D. Assembleia Legislativa, pugnando pelo reconhecimento da
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DECRETADA.

Certos do reconhecimento enviamos nossos préstimos a todos os
membros desta Augusta Casa de Leis.

Atenciosamente,

ROSÁRIA DE FÁTIMA CHAVES
Prefeita Municipal

DECRETO N° 039-A DE 18 DE ABRIL DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NO
MUNICÍPIO DE CURURUPU EM VIRTUDE DA
EMERGÊNCIA DE  SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
(COBRADE 1.5.1.1.0 - DOENÇA INFECCIOSA
VIRAL) E DA OCORRÊNCIA DE CHUVAS
INTENSAS (COBRADE1.3.2.1.4), DA
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO,
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS EM NÍVEL
LOCAL, ESTADUAL E FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CURURUPU, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XIX do
art. 55 da Lei Orgânica do Município e o art. 8º, inciso VI, da Lei Federal
n° 12.608, de 10 de abril de 2012, a Portaria nº. 743, de 26 de março de
2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e,

CONSIDERANDO que compete ao Município em cooperação
com o Estado e a União a defesa da saúde, preservando o bem-estar da

população, bem como das atividades socioeconômicas diante de eventos
adversos;

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

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

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal n° 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável
pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto de nº 6, DE 2020, do Congresso
Nacional, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto n° 35.672 de 19 de Março de
2020, exarado pelo Poder Executivo Estadual, que Declarou situação de
calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude do aumento do
número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos  suspeitos
de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4);

CONSIDERANDO a notificação de caso de contaminação
local de COVID-19, inclusive com óbito, de casos suspeitos e
transferência comunitária da doença, nos termos do art. 2º, § 1º,
alínea “c) da Portaria nº. 743, de 26 de março de 2020, do Ministério
do Desenvolvimento Regional;

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 já notificada no
Estado e no Município de Cururupu/MA;

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chuvas se
intensificaram em todo o território municipal tendo a ocorrência de eventos
adversos associados ao volume de corpos hídricos e à intensidade das
precipitações pluviométricas;

CONSIDERANDO que, as condições meteorológicas (umidade,
vento e chuvas intensas) têm causado impactos em vários povoados,
provocando, inclusive, isolamento por intrafegabilidade das estradas viciais;

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

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode e deve condicionar e restringir o exercício de
liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com
vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da
comunidade, especialmente para garantir o direito à saúde em propriedades
de domínio do Município e o exercício de atividades que deste dependam
a concessão, permissão ou autorização;

CONSIDERANDO que, o Código Penal estabelece como crimes
a desobediência à ordem legal de servidor público e a transgressão à infração
de medida sanitária preventiva, conforme artigos 330 e 268;

DECRETA

Art. 1° - Fica declarada situação de calamidade, em todo o território
do Município de Cururupu/MA, para fins de prevenção e enfrentamento
à COVID-19 (Doença Infecciosa Vira! - COBRADE 1.5.1.1.0), bem como,
bem como para prestação de socorro e assistência humanitária à população
atingida por Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Instrução
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Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração
Nacional pelo prazo de cento e oitenta dias.

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

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

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

III - ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças
estatutárias passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos municipais
que atuam nos serviços públicos de saúde, bem como daqueles que, pela
natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continuidade sem
prejuízo para a população, circunstancia  que  deve  ser  analisada  pelo
chefe da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração;

IV - Permanecerão suspensas as aulas em todas as unidades de
ensino da rede municipal de educação, bem como de instituições privadas
no âmbito do Município de Cururupu/MA, até 04 de maio de 2020.

Art. 3º - Ficam suspensos até 12 de abril, a realização de qualquer
evento em local fechado ou aberto, que implique em aglomeração de pessoas,
independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do
público, duração, tipo e modalidade do evento, inclusive festas, cultos
religiosos, congressos, seminários, plenárias, independentemente do número
de pessoas que reúna.

Art. 4º - A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada
continuamente pelos titulares dos órgãos públicos, ficando os Secretários
Municipais autorizados a promover a suspensão temporária ou restrição
de atendimentos externos e rodizio de servidores, bem como estabelecer
normativas específicas, respeitando as peculiaridades de cada serviço e o
risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se as  orientações  de
segurança individual, com as  medidas emergenciais de higiene e assepsia,
as escalas de horários para o cumprimento da jornada de trabalhos dos
servidores, com vistas a garantir a eficiência e evitar prejuízos à população;

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos  órgãos  ou às
entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público,
desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as unidades
de saúde, assistência social, defesa civil, trânsito, limpeza e coleta de lixo,
arrecadação e fiscalização, as  quais  deverão observar de forma especial as
necessárias medidas de higiene e assepsia.

§ 2º - O trabalho em órgãos considerados essenciais, que não
puder ser realizado de forma remota, deverá ser feito através de escala de
plantão, a ser fixada pelos responsáveis por cada pasta.

Art. 5º - Deverá ser obrigatoriamente adotado trabalho remoto
para os servidores públicos que se incluírem do grupo de risco para o
COVID-19:

I) com idade acima de sessenta anos;
II) com doenças crônicas;
III) com problemas respiratórios;
IV) gestantes e lactantes;
V) imunodepressões.
Parágrafo único - Na impossibilidade técnica e operacional de

conceder trabalho remoto aos servidores relacionados neste artigo, deverão
ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a expedir
recomendações técnicas, no que contempla o combate e prevenção de toda
população e também no que contempla ao tratamento de pacientes
suspeitos ou infectados com o Coronavírus (COVID-19).

Art. 7° - Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de
resposta à situação de calamidade a que se refere este Decreto.

Art. 8° - A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 9º - Este Decreto deverá ser submetido aos Poderes Executivo
Estadual e Federal para fins do reconhecimento de que tratam as normas
legais, inclusive para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
para fins do disposto no art. 65 e seguintes da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Art. 10 - A desobediência aos comandos previstos sujeitará o
infrator à aplicação das penas previstas para crimes elencados nos artigos
268 - infração de medida sanitária preventiva - e 330 - crime de desobediência
– do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas,
bem como à suspensão e cassação imediata de alvará de funcionamento,
inclusive com o uso do poder de polícia.

Art. 11 - As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão
ser reavaliados a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo,
enquanto durar o estado de calamidade.

Art. 12° - 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°, revogando o Decreto nº. 39 de 03 de abril de 2020.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE
CURURUPU/MA, EM DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE.

ROSÁRIA DE FÁTIMA CHAVES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OFICIO/GAB-P/PMSB/Nº 113/2020

São Bernardo – MA, 14 de maio de 2020.

A Sua Excelência
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Sr. Othelino Neto
São Luís/MA
Assunto: Homologação de Decreto de Calamidade Pública.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para apreciação
e homologação desta e. Casa Legislativa, o Decreto Municipal nº 99, de 11
de maio de 2020, que decreta “estado de calamidade pública” no município
de São Bernardo – MA, em razão da confirmação de casos de Covid-19 e
H1N1, nos termos do art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica do Munícipio e
legislação especifica.

A homologação do presente Decreto por parte desta Casa
Legislativa é uma exigência legal para fins do enfrentamento e do combate
a Covid-19 e do H1N1, para fins do atendimento ao art. 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Portanto, as razões e os fundamentos que o justificam estão
elencados no preâmbulo do Decreto, razão pela qual requeiro a sua
homologação e promulgação nos termos do RI da Casa.

Segue anexo, cópia do Oficio de Homologação pela Câmara
Municipal, cópia da publicação em DOM e cópia do Decreto.

Por fim, aproveitamos o ensejo para apresentar a V. Excelência,
votos de minha estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO
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DECRETO MUNICIPAL Nº 99, DE 11 DE MAIO DE 2020.

“Declara Estado de Calamidade Pública no âmbito
do Município de São Bernardo/MA, em virtude da
confirmação de casos positivos de infecções causadas
pelo vírus H1N1, da confirmação e aumento de casos
positivos de contaminação pelo COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença infecciosa viral); e
dá outras providências “.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma que lhe confere o
Art. 70, VI, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO, a situação epidemiológica mundial e brasileira
e a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS
em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO, a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
em que o Ministério da Saúde declarou emergência em Saúde Pública de
importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo
Corona Vírus, o que exige esforço conjunto de Todo o Sistema Único de
Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção
de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março
de 2020, que declarou a nível estadual “estado de calamidade pública”, em
decorrência do aumento do número de infectados pelo Covid-19 e H1N1;

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, que o município de São Bernardo/MA já
elaborou o plano de contigência e que a situação exige o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
graves a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito
municipal,

CONSIDERANDO, as medidas de contenção e restritivas
impostas aos munícipes nos Decretos Municipais nºs 96, 97 e 98/2020;

CONSIDERANDO, a necessidade de adequação no âmbito do
municipal do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de
4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado “ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA”, no âmbito do município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0).

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 justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade pública, nos termos
do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4º da
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Art. 3º. Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de
resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto.

Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados
a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em todos os
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o

art. 1º.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de São Bernardo – MA, em 11 de maio de

2020.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA DE DUQUE BACELAR

Ofício nº 033/2020

Duque Bacelar (Ma), 11 de maio de 2020.

Assunto: Decreto Municipal de Calamidade Pública nº 011/2020.

Sr. Presidente.

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar à esta
honrada Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, DECRETO
MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA nº 011/2020 o qual
ratificou o estado de calamidade pública no município de Duque Bacelar-
Ma nos termos do Decreto Estadual nº 35.672 de 19 de março de 2020 que
integra o Decreto Municipal, para fins de homologação e atendimento ao
disposto no Artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Certos do atendimento, sem mais para o momento, muito
cordialmente.

Jorge Luiz Brito de Oliveira
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 011/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020.

Declara Situação de Calamidade em Saúde Pública
em todo o território do Município de Duque Bacelar/
MA e dispõe sobre medidas de enfrentamento à
Pandemia provocada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus) e H1N1, em complementação às ações
definidas nos Decretos Municipais nº 06 de 20 de
março de 2020 e nº 10 de 05 de maio de 2020 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA,
Estado do Maranhão, JORGE LUIZ BRITO DE OLIVEIRA no uso das
atribuições legais, especificamente o que dispõe 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 do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

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

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da 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 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



QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
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;

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 as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Duque Bacelar/MA as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Duque Bacelar/MA, em razão da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-
19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do
aumento do número de casos de H1N1. Este Decreto tem validade até o
dia 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a necessidade permanente
de monitoramento da Pandemia.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipal nº 06 de 20 de março de 2020 e nº 10
de 05 de maio de 2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

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

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 31 de maio de 2020, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas
seguintes secretarias:

I- Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. 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. 4º 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. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

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

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 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 de que trata o art.
6º no período de situação 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. 7º 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. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação 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, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. 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. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. 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. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 31 de
maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) supermercados e mercados;
c) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
d) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
e) padarias;
f) açougues;
g) peixarias;
h) hortifrutis granjeiros;
i) quitandas;
j) centro de abastecimento de alimentos;
k) postos de combustíveis;
l) pontos de venda de água e gás;
m) material de construção essenciais para atividade pública;
n) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
o) serviços funerários;
p) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
q) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
r) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal
s) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
t) telecomunicações e internet;
u) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

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

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

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

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 6h e 18hrs, de segunda a sábado.

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

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

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

Art. 15. 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. 16.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 17. 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. 18. 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. 19. 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.
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Art. 20. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde

pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 21. 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. 22. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

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

Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 24. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º :

I - A Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU.

III - 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 do Município de Duque Bacelar/MA, 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 pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 25. Fica o Município de Duque Bacelar/MA, 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. 26. 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. 27. 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. 28. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, até 31 de maio de 2020.

Art. 29. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de Duque Bacelar/MA e a instalação de barreiras
com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município de Duque Bacelar/MA para auxiliar na fiscalização e
conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município de
Duque Bacelar/MA, deverão ser prestadas informações requeridas pelos
fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros,
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 30. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 31. Na hipótese de óbito de cidadão BACELARENSE, o
cadáver deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1ºAntes 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, 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.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º 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.

§ 8º 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);

§ 9º 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).

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

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

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

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

§ 14 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.

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

Art. 32. Ficará a cargo da Secretaria de Administrção e Finanças
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19, com a abertura de Créditos Extraordinários.

Art. 33. 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. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE

BACELAR, ESTADO DO MARANHÃO, EM 07 DE MAIO DE 2020.

Jorge Luiz Brito de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Ofício n.º 030/2020

Nova Olinda do Maranhão (MA), 14 de maio de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Encaminha o Decreto nº 005/2020 para reconhecimento
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 novo Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no Município
de Nova Olinda do Maranhão (MA), e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa egrégia Casa Legislativa o Decreto
Municipal nº 05/2020 para reconhecimento, onde restou decretado 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 Nova Olinda do Maranhão – 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, convictos de que os ilustres membros dessa Casa
Legislativa hão de conferir o necessário apoio de apreciação de Vossa
Excelência prestar sua valiosa colaboração, tendo em vista a importância
da matéria.

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBA
Prefeita Municipal

Nova Olinda do Maranhão (MA)

MENSAGEM n.° 001/2020

Nova Olinda do Maranhão (MA), 14 DE MAIO 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 Nova Olinda do Maranhão (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 de ontem, 13 de maio de 2020, o número de
casos confirmados no Estado do Maranhão era de 9.801. Em âmbito
nacional de 190.137, com 13.242 óbitos e os números continuam a crescer
de forma rápida.
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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 coronavírus, 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 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.

ssim, 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, notadamente em municípios
pequenos como é o caso de Nova Olinda do Maranhão (MA).

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 Nova Olinda do Maranhão 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 coronavírus, 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 DA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA
OLINDA DO MARANHÃO (MA), AOS 14 DE MAIO DE 2020.

IRACY MENDONÇA WEBA
Prefeita Municipal

Nova Olinda do Maranhão (MA).

DECRETO N.º 005, de 26 de março de 2020.

Declara estado de calamidade pública, assim como
estabelece medidas complementares à prevenção da
disseminação do novo coronavírus (COVID-19) no
território do Município de Nova Olinda do Maranhão
dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo
4.º, 7.º, 11, 13 e 100, inciso VII, todos da Lei Orgânica do Município e pelo
artigo 8.º, VI, da lei n.º 12.608/12, e

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19
(CORONAVÍRUS) e os recentes protocolos emitidos pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, pelo Ministério de Saúde do Brasil, pela
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão e respectivos Centros de
Emergências de Crises em Saúde Pública;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3.º e 4.º, da lei n.º
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, assim como o disposto na Portaria n.º
356, de 11 de março e 2020, do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas
visando a contenção da propagação do vírus em reposta à emergência de
saúde pública, bem como a responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Nova Olinda do Maranhão em resguardar a saúde de toda a população que
acessa os inúmeros serviços e ventos públicos disponibilizados pelo
Município;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços
públicos de saúde com, pelo menos, o mínimo necessário a seu fiel
funcionamento, e que o governador do Estado do Maranhão decretou
estado de calamidade pública e, especificamente ao disposto no artigo 1.º,
do Decreto n.º 35.672/20, do Estado do Maranhão.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública no âmbito do
Município de Nova Olinda do Maranhão para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 2.º São estabelecidos, em complementação ao disposto no
Decreto n.º 004/2020, outras medidas emergenciais de prevenção da
transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município
de Nova Olinda do Maranhão.

Art. 3.º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde, limitando-
se ao indispensável a promoção e à preservação da saúde pública no
enfrentamento à epidemia causada pela pandemia (COVID-19), mediante
ato fundamentado do Secretário, observados os demais requisitos legais:

I. Requisite bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em
especial de médicos e outros profissionais da saúde e de fornecedores de
equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, leitos de UTI,
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produtos de limpeza, dentre outros que se fizerem necessários;

II. Importe produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na
ANVISA, desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e
estejam previstos em ato do Ministério da Saúde;

III. Adquira bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19
(novo Coronavírus), mediante dispensa de licitação, nos termos do art. 24,
IV, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e do disposto no art. 4º da Lei
Federal nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Parágrafo único - Sempre que necessário, a Secretaria solicitará o
auxílio de força policial para o cumprimento do disposto no inciso I.

Art. 4.º 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. 5.º Fica vedada a realização de quaisquer despesas que
dependam de recursos próprios, sem a anuência da Chefe do Executivo
Municipal, devendo elevar todos os esforços na área de saúde pública.

Art. 6.º Fica estabelecido que o Poder Executivo poderá, a qualquer
momento, mediante comunicação prévia de 24 horas para início
devidamente publicada no Diário Oficial dos Municípios ou outro Órgão
de Imprensa oficial e local de publicidades da Prefeitura, implantar “Toque
de Recolher”, atendendo às justificativas técnicas de implantação para
proteção da população.

Art. 7.º Fica reconhecida para os fins do art. 65 da Lei Complementar
n.º 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos na LDO e da limitação de empenho de que
trata o art. 9.º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade Pública, atendendo à autorização dada pela
Assembleia Legislativa do Estado ao aprova o Decreto Estadual n.º 35.672/
20.

Art. 8.º Este decreto mesmo tendo o seu caráter de urgência,
respeita a independência e repartição de poderes, entrando em vigor e
passando a existir no universo jurídico a partir de sua publicação e produzirá
efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública de que trata o
art. 1.º, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, EM 26 DE MARÇO
DE 2020.

IRACY MENDONÇA WEBA
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n. 345/2020 - GAB

Alto Alegre do Pindaré - MA
Em: 19 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Solicitação de Reconhecimento do Decreto Municipal de
Alto Alegre do Pindaré que decretou calamidade pública em saúde

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente expediente para solicitar
o reconhecimento desta augusta Casa Legislativa Estadual do Decreto
Municipal que decretou calamidade pública em saúde em nosso município.

Cabe observar que este Decreto Municipal já teve sua ratificação
pela Câmara Municipal, conforme Ata da sessão anexa.

Cumpre frisar ainda que o Estado do Maranhão e o Município de
Alto Alegre do Pindaré elaboraram os Planos de Contingências e que a
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a
fim de evitar ainda mais a disseminação da doença em âmbito
estadual e municipal. E que a decretação de Calamidade Pública no
município de Alto Alegre do Pindaré tem a finalidade de aumentar todos os
esforços do Poder Público para o enfrentamento desta terrível pandemia.

Ciente do cumprimento de nosso dever legal, desde já, externamos
protestos de estima e consideração.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

DECRETO nº 047/2020 - GAB, 03 de maio de 2020.

Declara situação de Calamidade Pública em virtude
na Notificação de Casos pela Contaminação da
COVID-19 (COBRAD 1.5.1.1.0 - DOENÇA
INFECCIOSA VIRAL) em Saúde Pública no
Município de Alto Alegre do Pindaré-MA e dispõe
sobre medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) em
complementação às ações definidas no Decreto
Municipal n. 045, de 20 de abril de 2020 e dá outras
providências.

O Exmo. Sr. Francisco Dantas Ribeiro Filho, Prefeito Municipal
de Alto Alegre do Pindaré - MA, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o disposto na Lei
Federal nº 13.979, e demais normas afins,

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

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

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

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 que o Estado do Maranhão e o Município de
Alto Alegre do Pindaré já elaboraram o Plano de Contingência e que a
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença em âmbito estadual e municipal;

CONSIDERANDO o dever do poder público de preservação da
saúde, mediante a adoção de medidas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Município de Alto Alegre do Pindaré
entrou em estágio de Alerta do seu plano de contingência, configurado pela
transmissão comunitária de doença, isto é, sem possibilidade de
identificação da origem do contágio, a exigir ações de emprego de todo o
sistema municipal de Proteção e Defesa Civil conforme Portaria nº 454 do
Ministério da Saúde de 20 de março de 2020;
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CONSIDERANDO que o Município de Alto Alegre do Pindaré-

MA declarou Situação de Emergência em Saúde Pública e Dispôs sobre
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(COVID-19).

CONSIDERANDO que 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;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 35.784, de
03.05.2020, que estabelece medidas restritivas à vista de decisão judicial
proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São
Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde e de segurança pública 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 por razão da calamidade pública;

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

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Alto Alegre do Pindaré-MA as regras,
procedimentos e medidas para o enfrentamento da citada situação de
Calamidade em saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Alto Alegre do Pindaré-MA, em razão da pandemia
de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e
de registro de casos no município, até 31 de dezembro de 2020, tendo em
vista a necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Parágrafo único. Ficam mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 045 de 20 de abril de 2020, e anteriores,
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 - Fica autorizada a abertura de processos de desapropriação,
por utilidade pública, de propriedades consideradas indispensáveis às
ações de que trata este Decreto, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei
federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações
por utilidade pública.

III – Ficam dispensados de licitação, na forma do disposto no
Inciso IV do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,
os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de
que trata este Decreto, passíveis de conclusão no prazo máximo de cento
e oitenta dias consecutivos, vedada a prorrogação dos contratos, sem
prejuízo da observância das restrições impostas pela Lei Complementar
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e dá outras
providências.

IV - Ficam suspensos a partir da publicação deste Decreto
Municipal, até 20 de maio de 2020, a realização de qualquer evento em
local fechado ou aberto, que implique em qualquer numerário de pessoas,

independente de sua característica ou finalidade, condições ambientais,
tipo de público, duração, tipo e modalidade do evento, incluindo festas,
cultos e celebrações religiosas, congressos, seminários, plenárias, jogos,
shows, independentemente do número de pessoas que reúna.

Art. 3º. Prorroga-se a suspensão até 20 de maio de 2020 das
atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal,
ressalvadas as desenvolvidas pelas secretarias e órgãos abaixo, que
funcionarão em regime de revezamento e/ou teletrabalho:

I – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Secretaria Municipal de Assistência Social, trabalho e cidadania;
§ 1º. O disposto neste artigo não impede que os servidores dos

órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a IV laborem em regime
de teletrabalho, conforme determinação de seus respectivos dirigentes.

§ 2º. A execução do teletrabalho, reguladas caput deste artigo, sem
prejuízo da observância das demais condições instituídas pelo titular do
órgão da Administração Direta e Indireta, consistirá no desenvolvimento,
durante o período submetido àquele regime, das tarefas habituais e rotineiras
desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de
forma não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas
específicas, de mensuração objetiva, compatíveis com as atribuições do
cargo ocupado pelo servidor, de sua unidade de lotação e com o regime não
presencial.

§ 3º. 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.

§ 4º. Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios pelo período indicado.

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

§ 1º. Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que 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 Secretarias Municipais aos quais estão
vinculados, 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. 5º. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º. As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 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 de que trata o art.
6º no período no estado de calamidade pública está condicionada:
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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. 7º. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e dos serviços funerários.

Art. 8º. Ficam vedados, ao longo do período de situação da
calamidade pública:

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

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

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

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

VI - 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;

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

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

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

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

Art. 10. 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. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. 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. 13. Fica estabelecido o uso massivo de máscaras, para evitar
a transmissão comunitária da COVID-19.

Parágrafo único - Será obrigatório o uso de máscaras de proteção,
a partir da publicação deste Decreto Municipal em todo o município de
Alto Alegre do Pindaré –MA, de qualquer espécie, inclusive de tecido,
caseiras, descartáveis ou reutilizáveis, que possuam duas ou três camadas,
como medida farmacológica destinada a contribuir para a contenção e
prevenção da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus
(SARS - CoV-2), e em especial:

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

(supermercados, mercados, farmácias, entre outros);
III - para acesso aos estabelecimentos comerciais, bancos, agentes

lotéricos e correspondentes bancários;
IV - para o desempenho das atividades em repartições públicas e

privadas de qualquer natureza.
V - O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer

conforme recomendação médica.
Art. 14. Ficam prorrogados até 20 de maio de 2020:
I – o período de suspensão:
a) da realização de atividades que possibilitem aglomeração de

pessoas em lugares públicos ou privados, de uso coletivo, a exemplo de
academias, igrejas, bares, casas noturnas, bibliotecas, teatros, clubes
esportivos e centros culturais públicos municipais, bem assim, a suspensão
de programas municipais que possam ensejar a aglomeração de pessoas.

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

c) dos prazos processuais em geral e do acesso aos autos físicos
dos processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder
Executivo Municipal

§1°. A suspensão prevista neste artigo não se aplica às licitações,
contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 15. Não estão inclusos na suspensão de que trata o art. 1°
deste Decreto:

I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas,
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde e a distribuição e a
comercialização de medicamentos, desde que o estabelecimento tenha como
atividade principal.

II - os bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários deverão
observar o disposto no artigo 3º, inciso XII do Decreto Estadual nº 35.784
de 03 de maio de 2020, seguindo todos os protocolos de segurança fixados
pelas autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:

a) distância de segurança entre as pessoas, devendo para tanto
organizar filas, quando houver, inclusive com a marcação no solo ou adoção
de balizadores, a fim de que sejam evitadas aglomerações, no interior ou no
exterior do estabelecimento.

b) uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários,
podendo ser máscaras de proteção laváveis ou descartáveis;

c) higienização frequente das superfícies;
d) disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel

e/ou água e sabão.
III- A distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por

supermercados e congêneres, desde que seja a atividade principal;
IV - Os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;
V - Os serviços relativos a geração, transmissão, distribuição e

comercialização de energia elétrica, gás e combustíveis, assim como o
fornecimento de suprimentos para manutenção e funcionamento das centrais
geradoras e dos serviços elencados nesta alínea, conforme artigo 3º, III, “f”
do Decreto Estadual nº 35.784 de 03 de maio de 2020;

VI - Os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - Serviços funerários;
VIII - Serviços de telecomunicações, serviços postais e internet;
IX - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - Segurança privada;
XI - Imprensa.
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XII - A fabricação e comercialização de materiais de construção e

produtos para casa, incluídos os serviços de construção civil;
XIII - Os serviços de fabricação, distribuição e comercialização de

produtos óticos;
XIV - As atividades das empresas do segmento de controle de

vetores e pragas urbanas;
XV - As atividades internas das instituições de ensino visando à

preparação de aulas para transmissão via internet;
XVI - Os serviços de estética e/ou cuidados com a beleza, tais

como tratamento de pele, depilação, manicure, pedicure, cabeleireiro,
barbeiro e congêneres, desde que o atendimento seja com hora marcada,
limitado o quantitativo máximo de clientes por hora marcada ao número
equivalente à metade dos pontos de atendimento disponíveis.

XVII – Restaurantes e lanchonetes, que funcionarão na forma do
parágrafo primeiro deste artigo;

XVIII – Lojas de roupas e/ou sapatarias, que recebem pagamentos
por meio de carnês e/ou crediário próprio, funcionarão na forma do
parágrafo segundo deste artigo.

XIX – Vendedores ambulantes de confecções, adereços e
congêneres da praça pública de Alto Alegre de Pindaré que já possuíam
suas barracas instaladas antes da decretação do estado de emergência,
funcionarão na forma do parágrafo terceiro deste artigo.

XX – Lojas destinadas à comercialização de tecidos e lojas de
aviamentos, a exemplo de armarinhos, quando para venda de material
utilizado na confecção de máscaras.

§1°. Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter
serviço de entrega (delivery) e retirada de alimentos no próprio
estabelecimento por meio do sistema drive-thru, sem a possibilidade de
utilização de mesas com cadeiras em salões e/ou calçadas.

§2°. As lojas de roupas e/ou sapatarias que recebem pagamentos
por meio de carnês/crediário próprio deverão funcionar somente em regime
de “meia porta”, adotando todas as medidas sanitárias elencadas no §3°
deste artigo.

§3°. Os vendedores ambulantes de confecções, adereços e
congêneres da praça pública de Alto Alegre de Pindaré que já possuíam
suas barracas instaladas antes da decretação do estado de emergência deverão
adotar todas as medidas sanitárias elencadas no §4° deste artigo, incluindo
o uso de EPI´s, e deverão ainda adotar o uso contínuo de álcool em gel
70%, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e cumprir as
disposições sanitárias, sob pena de medidas de restrição ou aplicação de
sanções.

§4°. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos
acima, impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias, a exemplo de regras de redução
de circulação de pessoas, da distância de segurança entre indivíduos, o uso
de equipamentos de proteção individual, higienização de superfícies,
disponibilização de álcool em gel, água e sabão e outras medidas de assepsia
eficazes contra a proliferação do Coronavírus (SARS - CoV-2).

§5°. Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior
aplicam-se, inclusive, aos centros de teleatendimento, dos serviços médicos,
hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços de
saúde.

§6°. Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior
aplicam-se, inclusive, aos centros de teleatendimento, dos serviços médicos,
hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços de
saúde.

§7°. Todos os estabelecimentos elencados neste artigo devem
adotar as medidas sanitárias elencadas no §4° deste artigo, incluindo o uso
de EPI´s, e deverão disponibilizar lavatório com água potável corrente,
sabonete liquido ou detergente, toalhas de papel, lixeira para descarte e/ou
dispensers com álcool em gel 70% nas entradas dos estabelecimentos, sob
pena de cancelamento do Alvará de Funcionamento.

§8°. O Poder Público adotará as medidas necessárias para produção,
distribuição e entrega de máscaras de proteção, em especial, para as pessoas
em situação de rua e população baixa renda.

§9°. Conforme o anexo III do Decreto Estadual nº 35.731 de 11 de
abril de 2020, todos os funcionários públicos e de empresas privadas que
pertençam a grupos de maior risco, assim compreendidos os idosos,
gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos,
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que
provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos, devem
necessariamente ser dispensados de suas atividades presenciais, com vistas
a reduzir sua exposição ao vírus, sem qualquer tipo de punição, suspensão
de salário ou demissão.

§10°. Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o
Poder Executivo poderá articular-se com órgãos e entidades públicos,
voluntários e instituições privadas, a exemplo de empresas e entidades da
sociedade civil.

§11. Os estabelecimentos públicos e privados deverão exigir dos
seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras
de proteção na entrada e permanência dos recintos.

Art. 16. Prorroga-se a suspensão até 31 de maio de 2020 das aulas
da Rede de Ensino de Alto Alegre do Pindaré-MA, conforme artigo 2º do
Decreto Estadual nº 35.731 de 11 de abril de 2020.

Art. 17. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades
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; e caso venham
a ocorrer presencialmente deverão proporcionar as condições sanitárias
recomendadas pelos protocolos de saúde;

II - proibir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

III - manter a ventilação natural do ambiente de trabalho;
IV - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das

medidas preventivas, em especial os profissionais das áreas de educação,
saúde, segurança urbana e assistência social;

V - disponibilizar das condições sanitárias recomendadas pelas
autoridades de saúde e sanitária, para todos os servidores que exerçam
atividades de atendimento ao público;

Parágrafo único. O atendimento presencial deverá ser mantido,
porém mediante prévio agendamento, exceto nas áreas de saúde, segurança
urbana, assistência social, serviço funerário e Comissão Permanente de
Licitação – CPL, no caso exclusivo das sessões públicas.

Art. 18. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas
neste decreto, as autoridades competentes deverão apurar as práticas das
infrações administrativas, conforme o caso previsto nos incisos VII, VIII,
X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977,
bem como o ilícito penal previsto no art.268 do Código Penal.

§ 1º. Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento das regras disposta nesse decreto enseja a aplicação das
sanções administrativas abaixo especificada, prevista na Lei Federal 6.437
de 20 de agosto de 1977:

I - Advertência;
II - Multa;
II - Interdição parcial ou total do estabelecimento.
§ 2º. As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas

pelo Secretário Municipal de Saúde ou por quem esse delegar competência,
nos moldes do art. 14 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977.

Art. 19. Os prazos dispostos nos artigos anteriores deste Decreto
poderão ser alterados, a partir de nova avaliação, consideradas as orientações
dos profissionais de saúde e dos Decretos do Governo do Estado e deste
Município.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Estado do

Maranhão, 03 de maio de 2020.

FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Ofício nº 0500/2020-GP

Sítio Novo/MA, 14 de maio de 2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Assunto: Solicitação de reconhecimento de estado de Calamidade
Pública no Município de Sítio Novo em razão da pandemia provocada
pelo Novo Coronavírus

Ilustríssimos(as) Senhores(as)  Legisladores da Assembleia
Legislativa Do Estado Do Maranhão,

Ao tempo em que os cumprimentamos, usamos do presente para
Solicitar o reconhecimento de estado de Calamidade Pública no Município
de Sítio Novo em razão da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus.

O Requerimento ora posto se justifica pela grave crise que se
encontra o Município de Sítio Novo em razão da disseminação do Covid-
19 em âmbito municipal sendo que na presente data contabilizam: 17
casos confirmados, 58 casos suspeitos e 87 em isolamento social como
comprovado por boletim epidemiológico.

Desta maneira, O Município de Sítio Novo requer o
RECONHECIMENTO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS DECRETADO POR MEIO DO DECRETO
MUNICIPAL Nº 069/2020 para efeitos no disposto do artigo 65 da Lei
Complementar 101/2000.

Atenciosamente,

JOÃO CARVALHO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 069/2020.

Declara situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Sítio Novo - MA e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19) às ações
definidas nos Decretos Municipais e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do
Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 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 do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

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

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da 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 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, 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;

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 as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

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

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Sítio Novo até o dia 31/12/2020, em razão da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre
1.5.1.1.0, e do aumento do número de casos de H1N1.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais 066/2020, 067/2020 e 068/2020
acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

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

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 31 de maio de 2020 ressalvadas as atividades desenvolvidas
consideradas essenciais.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os
servidores dos órgãos e entidades não mencionados laborem,
preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme determinação
de seus respectivos gestores.

Art. 4º 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.
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§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

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

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 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 de que trata o art.
6º no período de estado de calamidade pública 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. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana e
assistência social.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:
I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. 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. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. 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. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 22 de
maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) Postos de combustíveis e distribuição de gás;
c) Instituições bancárias e lotéricas;
d) Indústrias.
§ 1º  Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em

restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega;

§ 2º Fica 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.

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

Art. 14. 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. 15.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 16 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;
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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. 17. 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. 18. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 19. 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. 20. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

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

Art. 21. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto.

Art. 22. Fica o Município de Sítio Novo 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. 23. 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. 24. 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. 25. Na hipótese de óbito de cidadão o cadáver deve ser
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

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

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

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

§ 4º 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.

§ 5º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 6º 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.

§ 8º 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

§ 9º 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).

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

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

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

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

§ 14 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.

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

Art. 26. Ficará a cargo da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Gestão providenciar o contingenciamento do orçamento para que os
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esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção
e o combate da COVID-19.

Art. 27. 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. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO,

Estado do Maranhão, em 14 de maio de 2020.

JOÃO CARVALHO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS.
C.N.P.J. 06.217.954/0001-37.

Estado do Maranhão.

Ofício nº ____/2020-GAB.

Barreirinhas - MA, 13 de Maio de 2020.

A Sua Excelência o Deputado.
OTHELINO NETO.
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Assunto: Envia Decreto de Situação de Emergência.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão;

1. Na oportunidade em que nos honra cumprimentar V.Exa., venho
através do presente, em razão da edição do Decreto nº 08/2020 de 27/04/
2020 do Município de Barreirinhas que decretou SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, enviar
o mencionado Decreto para reconhecimento por esta Augusta Casa
Legislativa Estadual.

2. Finalizo reiterando protestos de estima e elevado apreço.
Respeitosamente,

Albérico de França Ferreira Filho.
Prefeito do Município de Barreirinhas.

DECRETO Nº _08_ DE 27 DE ABRIL DE 2020.

Declara Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de Barreirinhas (MA) e dispõe
sobre medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e
H1N1 em complementação às ações definidas nos
Decretos Municipais nºs. 05, e 06 de 21 de março de
2020 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que e de
conformidade com o disposto nos artigos 62, 106, 107 e 111 todos da Lei
Orgânica do Município de Barreirinhas;

CONSIDERANDO que, nos termos dos art. 196 da Constituição
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos;

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

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência 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 Emergência 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;

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; e

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de Barreirinhas (MA), pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da publicação deste, em razão da pandemia de doença
infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
– classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento
do número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais nºs 05 e 06 de 21 de março acrescidas
do que dispõe o presente ato.

Art. 2º. Para o enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde
Pública ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º. Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 15 de maio de 2020, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelos
seguintes órgãos:

I - Guarda Municipal;
II - Secretaria Municipal de Saúde;
III – Departamento de Limpeza e Iluminação Públicas;
IV - atividades de fiscalização e exercício do poder de polícia do

Município (Vigilância Sanitária, Obras, Meio Ambiente, Fazenda).
§ 1º. Todos os servidores dos órgãos mencionados acima, que

estiverem em gozo de férias ou licença prêmio, poderão ser requisitados a
retornar ao trabalho.

§ 2º. Com a restrição de atendimento ao público, os serviços
públicos poderão ser acessados preferencialmente via telefones e e-mails
funcionais, que serão oportunamente divulgados.

§ 3º. O disposto neste artigo não impede que os servidores dos
órgãos não mencionados nos incisos I a IV laborem, preferencialmente, em
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regime de trabalho remoto, conforme determinação de seus respectivos
gestores.

Art. 4º. 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.

§ 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 aos respectivos Gestores, 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 recursos humanos e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado
médico.

§ 4º. Os atestados médicos serão homologados
administrativamente.

Art. 5º. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da emergência pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º. As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
emergência.

§ 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. Em caso de possível prejuízo ao atendimento à população,
fica autorizado o serviço de plantão no órgão público que necessitar.

Art. 7º. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas
ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana e área
de fiscalização.

Art. 8º. Ficam vedados, ao longo do período de situação de
emergência:

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

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9º. 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 situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de emergência.

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

Art. 11. 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. 12. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até o dia 15
de maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) supermercados, mercados e lojas de departamento que tenham

venda de comestíveis;
c) feiras livres, padarias, açougues, peixarias, quitandas;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e) clínicas, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f) hortifrúti granjeiros;
g) centro de abastecimento de alimentos;
h) postos de combustíveis;
i) pontos de venda de água e gás;
j) material de construção essenciais para atividade pública;
k) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
l) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como borracharia,

oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim como
restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

m) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;

n) assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;

o) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de
origem animal e vegetal;

p) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,
a guarda e a custódia de presos;

q) telecomunicações e internet;
r) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

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

t) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas
comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto;

u) os serviços de estética e/ou cuidados com a beleza, tais como
tratamento de pele, depilação, manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro e
congêneres, desde que o atendimento seja com hora marcada, limitado o
quantitativo máximo de clientes por hora marcada ao número equivalente
à metade dos pontos de atendimento disponíveis; e
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x) as atividades internas das instituições de ensino visando o

planejamento e/ou à preparação de aulas para transmissão via internet.
§ 1º. Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em

restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega;

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

§ 3º. O horário de atendimento de mercearias, mercados, padarias
e supermercados fica estabelecido entre às 7h e 19hrs, de segunda a sábado.

§ 4º. As mercearias, mercados e lojas de departamentos deverão
limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 2,00m2

(dois metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e
outros, sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste
Decreto.

§ 5º. 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. 13. 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. 14. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 15. 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. 16. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 17. 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 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. 18. 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. 19. Para enfrentamento da Situação de Emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - 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. 20. 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. 21. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Emergência em saúde pública ora declarada.

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

Art. 22. Fica o Município de Barreirinhas autorizado a remanejar
mão de obra terceirizada, em especial de 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. 23. 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
autorizada a contratação temporária de servidores, pelo prazo que durar a
Situação de Emergência em Saúde Pública.

Art. 24. 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. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e,
as medidas previstas perdurarão até que a data limite do Estado de
Emergência em Saúde Pública seja revogadas.
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Art. 26. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste

Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas
de infrações administrativas, sujeitando os infratores na prática do crime
previsto no art. 268 do Código Penal, bem como o não atendimento às
determinações destes servidores caracterizará crime de desobediência, na
forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator à pena de
detenção e multa.

Art. 27. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
BARREIRINHAS, ESTADO DO MARANHÃO, em 27 de Abril de
2020, 197º da Independência e 129º da República.

ALBÉRICO DE FRANÇA FERREIRA FILHO.
Prefeito do Município de Barreirinhas(MA).

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

Procuradoria Geral do Município
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro.

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Ofício nº 23/2020/GAB/HC

Humberto de Campos/MA, 07 de maio de 2020.

Ao Exmo. Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
- Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750
Assunto: Encaminhamento de Decreto nº 06/2020 – Para Homologação.

Ilmo. Senhor Presidente,

O MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, Estado do
Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.222.616/
0001-93, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada na Rua
Dr. Leôncio Rodrigues, n.º136, Centro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor José Ribamar Ribeiro Fonsêca, vem mui respeitosamente,
à presença de V. Excelência, encaminhar uma via do Decreto Municipal nº
06/2020, de 31 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública
em todo o território do município de Humberto de Campos/MA, para fins
de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus
- COVID-19, dispõe sobre procedimentos básicos e medidas públicas
para fins de prevenção da transmissão da COVID-19, e dá outras
providências, para conhecimento nos termos do Artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000).

(anexos também: Decretos Municipais nº 07, 09 e 15/2020 –
prorrogam os prazos do Decreto nº 06/2020 e dão outras providências)

Isto posta, na oportunidade renovamos nossos votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

José Ribamar Ribeiro Fonsêca
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 06 DE 31 DE MARÇO DE 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO DO
MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
PARA FINS DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA
PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19,

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS BÁSICOS
E MEDIDAS PÚBLICAS PARA FINS DE
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-
19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/
MA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 63 da Lei
Orgânica Municipal,

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

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

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou o
Plano de Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito estadual;

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

CONSIDERANDO a Portaria no 454, de 20 de Março de 2020,
do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado
de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 35.660, de 16 de março
de 2020, e 35.672 de 19 de março de 2020 que decreta situação de calamidade
no Estado do Maranhão.

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

DECRETA:

Art. 1º -  Fica decretado Estado de Calamidade Pública no âmbito
do Município de Humberto de Campos/MA, para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus),
nos termos do artigo 7º do inciso VII da Lei Federal nº 12.608, de 10 de
abril de 2012.

§ 1º Considerando a situação de disseminação rápida do COVID-
19, em decorrência do desastre classificado como Doenças infecciosas
virais - 1.5.1.1.0 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastre -
COBRADE, e com objetivo de proteger a população, deverão as autoridades
públicas, os servidores e os cidadãos adotarem todas as medidas e
providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à
pandemia causada pelo mencionado vírus, observado o disposto neste
Decreto.

§ 2º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste
Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas
de infrações administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos arts. 267 e
268 do Código.

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 2º - Para enfrentamento da Calamidade Pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, com base no que prevê o art. 3º da
Lei Federal nº 13.979, 6 de fevereiro de 2020, deverão ser adotadas, entre
outras, as seguintes medidas:
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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; e
VI - outras medidas e providências admitidas em direito.
Art. 3º -  Ficam estabelecidas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da publicação deste Decreto, diante das evidências científicas e
análises sobre as informações estratégicas em saúde, podendo ser prorrogado
por iguais períodos, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, as
seguintes medidas:

I - a proibição:
a) da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de

caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, e templos
de qualquer culto, com mais de 5 (cinco) pessoas, exceto reuniões de
governança para enfrentamento da epidemia no âmbito municipal;

b) de permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e
convivência, pública ou privada, inclusive em condomínios residenciais,
com objetivo de promover atividade física, passeios, eventos esportivos,
eventos de pescas e outras atividades que envolvam aglomerações,
entendendo-se por aglomeração para efeitos deste Decreto, qualquer
ajuntamento de pessoas em local onde não seja respeitada a distância
mínima de 2 m (dois metros) entre as pessoas, exceto quando necessário
para atendimento de saúde, humanitário ou se tratar de pessoas da mesma
família que coabitam;

c) funcionamento de bares, clubes, academias, banhos/balneários,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, com as
possibilidades de entregas à domicílio e/ou retiradas dos alimentos nos
próprios estabelecimentos;

d) das atividades e dos serviços privados não essenciais e o
funcionamento de galerias de lojas e comércios, centros comerciais, à exceção
de açougues, panificadoras, supermercados, caixas eletrônicos, clínicas de
atendimento na área da saúde, farmácias, , postos de combustíveis,  e
distribuidoras, devendo observar as obrigações dispostas no art. 4º deste
Decreto.

II - a suspensão:
a) do ingresso no território do Município de veículos de transporte,

público e privado, derivados do território interestadual e internacional;
b) de participação em viagens oficiais, reuniões, treinamentos,

cursos, eventos coletivos ou qualquer atividade de servidor do Poder
Executivo;

c) de cirurgias eletivas em hospitais públicos e privados no
Município.

d) de reuniões ou encontros periódicos de qualquer natureza
inclusive os de cunho religiosos, podendo ser substituídas por meios de
difusão eletrônica e redes sociais.

e) todos os alvarás de funcionamento de bares, casas noturnas,
danceterias, academias e outros estabelecimentos de entretenimento
congêneres.

III - determinação que:
a) o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano

e rural, em todo o Município, sejam realizados sem exceder à capacidade
de passageiros sentados;

b) o transporte coletivo e individual, intermunicipal de passageiros,
público ou privado, em todo o Município, seja realizado sem exceder à
metade da capacidade de passageiros sentado;

c) o transporte de táxi e moto táxi, sejam realizados sem exceder à
capacidade de 1 (um) motorista e 1 (um) passageiro.

d) os fornecedores e comerciantes estabelecerão limites
quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à

alimentação, para evitar o esvaziamento do estoque de tais mercadorias,
visando que todos os consumidores tenham acesso aos produtos;

e) os estabelecimentos de serviços essenciais fixem horários ou
setores exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60
(sessenta) anos, mediante comprovação, e aqueles de grupos de riscos,
conforme auto declaração, com cadastro a ser realizado junto ao
estabelecimento, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-
19.

§1º - As lojas varejistas não excepcionadas na alínea “d” do inciso
I deste artigo, poderão ofertar serviços de entrega a domicílio desde que o
entregador esteja utilizando máscara, luvas e realizado a higienização com
álcool líquido ou em gel 70% (setenta por cento) no veículo ou no baú de
entrega, se for o caso.

§2º - A realização da Tradicional Feira Comercial do Município de
Humberto de Campos/MA fica restrita apenas à comerciantes locais que
ofertam produtos essenciais (a ex.: verduras e legumes), e será organizada
e fiscalizada diretamente pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Meio Ambiente, contando com o apoio e assistência das equipes
da Vigilância Sanitária, Coordenadoria da Defesa Civil Municipal e força
policial.

Art. 4º - As atividades não proibidas no art. 3º, deverão adotar, no
mínimo, as seguintes providências para permanência de suas atividades:

I - a realização de limpeza minuciosa diária de todos os
equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral;

II - disponibilização de insumos, como álcool líquido 70% (setenta
por cento), luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a
manutenção de higiene pessoal dos funcionários, distribuidores e demais
participantes da atividade, assegurando um ambiente adequado para
assepsia;

III - distância, mínima, de 1,5m (um virgula cinco metros) entre os
funcionários e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento;

IV - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de
trabalhadores.

V - limitar uma pessoa por família para realizar compras em
supermercados e farmácias.

VI - Que os supermercados e farmácias estabeleçam um horário
específico e exclusivo para idosos 60 (sessenta) ou mais anos de idade;

VII - Que os supermercados e farmácias respeitem a lotação máxima
de uma pessoa por cada 5m² da loja e delimitem a distância de 2m, entre as
pessoas, na fila de espera, na entrada dos estabelecimentos.

Parágrafo único. Os funcionários que apresentarem sintomas
definidos como identificadores do COVID-19, deverão ser afastados das
atividades laborais, inseridos em regime de quarentena, e notificar os órgãos
de saúde responsáveis.

Art. 5º - Os transportes coletivo e seletivo por lotação, bem como
a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual,
público e privado, de passageiros, determina-se a adoção, das seguintes
medidas:

I - do modo correto de relacionamento com os usuários no período
de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

II - a realização de limpeza minuciosa diária dos veículos com
utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus, como álcool
líquido 70% (setenta por cento), solução de água sanitária, quaternário de
amônio, biguanida ou glucoprotamina;

III - a realização de limpeza constante de superfícies e pontos de
contato com as mãos dos usuários, como roleta, bancos, balaústres, corrimão
e apoios em geral, com álcool líquido 70% (setenta por cento) a cada
viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no transporte
coletivo;

IV - a realização de limpeza contínua com álcool líquido 70%
(setenta por cento) dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas
de cartão de crédito e débito), após a cada utilização;

V - a disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros,
preferencialmente, na entrada e na saída dos veículos, de álcool em gel 70%
(setenta por cento);
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VI - a circulação com janelas e alçapões de teto que devem ser

mantidos abertos, visando manter o ambiente arejado, sempre que possível;
VII - a higienização do sistema de ar-condicionado;
VIII - a fixação, em local visível aos passageiros, de informações

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19;
IX - a utilização, preferencialmente, para a execução do transporte

e montagem da tabela horária, veículos que possuam janelas passíveis de
abertura (janelas não lacradas), utilizando os demais veículos apenas em
caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de
viagens.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 6º - Os Secretários e titulares de cada Órgão das entidades da
Administração Pública Municipal, Direta e Indireta adotarão as providências
necessárias para, no âmbito de suas competências:

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

II – reduzir o expediente, conforme o caso, adotando sistema de
revezamento de servidores, e/ou dispensar, a partir desta data o
comparecimento presencial, de seus servidores, empregados e estagiários
de modo a desempenhar as suas atividades, preferencialmente, por meio
de trabalho domiciliar, desde que possa ser realizado de forma remota e
não haja prejuízo ao serviço público, de modo a reduzir aglomerações e
evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições exceto os
considerados serviços essenciais;

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

§ 1º Os servidores deverão obedecer aos expedientes de trabalho
domiciliar, mantendo-se ligados aos meios de comunicação pelos quais
deverão exercer suas funções laborais, devendo atender os mesmos padrões
de desempenho funcional, sob pena de ser considerado antecipação de
férias, conforme § 2º.

§ 2º Para servidores e empregados públicos que não detém
condições de atuação em trabalho domiciliar, mediante decisão da chefia
imediata, será concedida antecipação de férias, na proporção de 50 %
(cinquenta por cento) pelo período efetivo em que estiver afastado de suas
atividades.

§ 3º Os servidores, empregados públicos e estagiários deverão
permanecer em ambiente domiciliar, não sendo autorizado a sair do
Município e evitando contato externo, sob pena das sanções impostas nos
arts. 267 e 268 do Código Penal e as demais penalidades administrativas.

§ 4º São considerados serviços essenciais: serviços de saúde pública,
serviços médicos, hospitalares e assistenciais; serviços de captação,
tratamento e abastecimento de água; serviços de captação e tratamento de
esgoto e lixo; serviços de Advocacia e Assessoramento jurídico; serviços
de administração de necrópoles; construção, conservação, sinalização e
iluminação de vias públicas; serviço de segurança pública; serviço de
transporte e uso de veículos oficiais; serviços funerários; serviços de
fiscalização; cumprimento de decisões judiciais; serviço de distribuição de
medicamentos; serviço de fiscalização de trânsito; vigilância sanitária e de
saúde e os serviços de limpeza.

Art. 7º - Fica autorizada:
I - a dispensa da biometria para registro eletrônico do ponto,

devendo ser realizada a aferição da efetividade por outro meio eficaz de
acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão ou entidade
da administração pública municipal direta e indireta.

II - a convocação de servidores que estejam no gozo de férias,
licenças ou em regime de cedência ao retorno de suas atividades, nos órgãos
ou nas entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público

desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as unidades
de saúde, assistência social, defesa civil, arrecadação, fiscalização, setor
administrativo (e outras) e, sem prejuízo de outras atividades (a juízo dos
respectivos dirigentes), as quais deverão ser priorizadas com as medidas
emergências de higiene e assepsia.

Art. 8º -  Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo
ser prorrogadas por iguais períodos, as atividades educacionais em todas
as instituições das redes de ensino pública e privada do município de
Humberto de Campos/MA.

§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública municipal, de
que trata o caput deste artigo, terá início a partir do dia 01 de abril de 2020,
nos termos deste Decreto.

§ 2º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação -
SEMED, após o retorno das aulas.

Art. 9º - Ficam suspensos por 30 (trinta) dias, os prazos
processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos processos
administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo.

Art. 10º - Os atestados médicos, independente do período,
concedidos a qualquer servidor Municipal da área da saúde, durante a
pandemia que trata este Decreto, deverá ser encaminhado pela Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS e homologado pela Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD.

Parágrafo único -  Caso seja identificado atestados recíprocos ou
outras fraudes com o objetivo de afastamento irregular durante o estado de
calamidade, a comissão encaminhará comunicação ao órgão de classe
correspondente, para as providências cabíveis, conforme legislação.

Art. 11 - Ficam vedadas visitas em:
I – no Hospital Municipal, salvo acompanhante, quando

necessário;
II – na Delegacia de Polícia Civil;
Art. 12 - A Prefeitura Municipal Conta com o apoio da Polícia

Militar para ajudar em desfazer/dispersar aglomerações de pessoas, sendo
permitido o uso da força necessária e proporcional para cumprimento do
disposto neste Decreto, podendo lavrar o correspondente Termo
Circunstanciado ou apresentar os infratores à autoridade policial
correspondente, conforme legislação vigente.

Art. 13 - Fica o Município de Humberto de Campos/MA
autorizado a remanejar servidores entre Secretarias Municipais 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.

Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
autorizada a convocar, por meio de portaria, os servidores de outras
Secretarias Municipais para exercerem as atividades relacionadas ao
enfrentamento do COVID-19, pelo período de 15 dias podendo ser
prorrogado por igual período.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 14 - As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas,
conforme a estabilização do contágio do COVID-19, com objetivo de
flexibilizar a norma.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - As pessoas que tenham regressado, nos últimos 5 (cinco)
dias ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, bem
como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito
ou confirmado, deverão ficar afastados do trabalho, pelo período mínimo
de 14 (quatorze) dias, sob pena de responsabilização criminal, devendo
enviar comprovante das passagens ou atestado médico pelos meios
eletrônicos, ficando obrigados a apresentar os comprovantes originais ao
cessar a quarentena.



QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
Parágrafo único. Fica orientado aos cidadãos humbertuenses

que se encontrem em outros estados, a não retornarem ao Município,
enquanto perdurar o estado de Calamidade Pública.

Art. 16 - Fica autorizada a realização de despesas, inclusive
com dispensa de licitação, observadas permissões legais, para a
contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área de saúde,
aquisição de medicamentos e outros insumos, nos termos do art. 4º da
Lei nº 13.979 , de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 17 - Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação
de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente,
os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do
COVID-19, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação penal
vigente.

Art. 18 - Cabe a todo cidadão humbertuense a responsabilidade
de cumprir as restrições e condições do presente Decreto,
conscientizando-se da higienização necessária, do isolamento social,
do cumprimento correto da quarentena, bem como da não circulação
em vias públicas e privadas de forma desnecessária, além de outras
medidas que forem necessárias para a contenção/erradicação do COVID-
19.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto, a população deverá comunicar às autoridades
competentes para apuração das eventuais práticas de infrações
administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos arts. 267 e 268 do
Código Penal.

Art. 19 - Fica revogado o Decreto Municipal nº 05 de 23 de
março de 2020 que dispõe sobre procedimentos básicos e medidas
públicas para fins de prevenção da transmissão da COVID-19, e dá
outras providências.

Art. 20 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da
fase epidemiológica do contágio e de eventual surgimento e evolução
de casos no Município.

Art. 21 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS DO ESTADO DO MARANHÃO, 31 DE MARÇO DE
2020.

José Ribamar Ribeiro Fonsêca
Prefeito Municipal

DISTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO DISTRATO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO Nº 104/2020 que entre si celebram a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA e
MUNICÍPIO DE TURIAÇÚ/MA, referente ao Processo
Administrativo nº 1305/2020 - ALEMA. OBJETO: As partes
resolvem, de comum acordo, nas razões de suas faculdades, dissolver
quaisquer direitos e obrigações oriundos do Acordo de Cooperação
firmado entre elas, de forma a não restar qualquer ônus obrigacional
relativo a ele, ressaltando que não houve entrega do objeto à entidade
parceira. Todos os dispositivos e condições contidos no Acordo de
parceria anteriormente firmado ficam desde já renunciados. Na melhor
forma de Direito, ficam cientes de não haver pendências recíprocas,
sendo vedado qualquer pleito judicial ou extrajudicial sobre qualquer
termo do Acordo. DATA DA ASSINATURA: 19/05/2020.
ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de
Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO DE TURIAÇÚ/MA -
CNPJ nº 63.451.363/0001-63.  São Luís – MA, 20 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 21/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO INALDO ABREU,
referente ao Processo Administrativo nº 1230/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.225 (duas mil duzentas e vinte e cinco) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante
o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos
causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/
2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL:
O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros,
nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Processo
Administrativo nº 1230/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 17/
04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney
de Freitas Pereira - Diretor Geral, e INSTITUTO INALDO ABREU -
CNPJ nº 33.733.413/0001-34.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 21/2020 que entre si celebram a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO -
ALEMA e INSTITUTO INALDO ABREU, referente ao Processo
Administrativo nº 1230/2020 - ALEMA. OBJETO: Fica aditivado o
quantitativo de 30 (trinta) cestas ao quantitativo inicial, totalizando 2.255
(duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os
cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições do
Acordo ora aditivado naquilo que não conflitarem com o presente aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
INSTITUTO INALDO ABREU - CNPJ nº 33.733.413/0001-34.  São
Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 123/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL INSTITUTO MARANHENSE DE CIDADANIA, CULTURA,
ESPORTE E LAZER - IMACEL, referente ao Processo Administrativo
nº 1385/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 255 (duzentas e
cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 08/05/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
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do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
MARANHENSE DE CIDADANIA, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- IMACEL - CNPJ nº 32.413.579/0001-00.  São Luís – MA, 19 de maio
de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 53/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE ANAPURUS/MA, referente ao
Processo Administrativo nº 1209/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição
de 650 (seiscentas 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. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e SINDICATO
DOS TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE ANAPURUS/MA - CNPJ nº
12.094.546/0001-38.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 98/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA, referente ao Processo
Administrativo nº 1287/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 200
(duzentas) 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. DATA DA
ASSINATURA: 24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA - CNPJ
nº 06.101.117/0001-48.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 56/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E
BENEFICENTE DO GRUPO DE ARTE E CULTURA BOI DE
CORDA, referente ao Processo Administrativo nº 1119/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 1.055 (mil e cinquenta e cinco) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante
o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos

causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/
2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL:
O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros,
nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E BENEFICENTE DO GRUPO DE
ARTE E CULTURA BOI DE CORDA - CNPJ nº 05.630.864/0001-00.
São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 39/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e DIOCESE DE BACABAL –
PARÓQUIA SANTA TERESINHA, referente ao Processo Administrativo
nº 1090/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil
duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e DIOCESE DE
BACABAL – PARÓQUIA SANTA TERESINHA - CNPJ nº 06.461.164/
0002-83.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 112/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTO, referente ao Processo Administrativo nº 1325/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 400 (quatrocentas) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - CNPJ nº 06.214.258/
0007-77.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 72/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA
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NOVA DO MARANHÃO, referente ao Processo Administrativo nº 1238/
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. DATA DA ASSINATURA: 28/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO
MARANHÃO - CNPJ nº 01.616.041/0001-70.  São Luís – MA, 19 de
maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 74/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e GRUPO DE DANÇA AFRO
MALUNGOS - GDAM, referente ao Processo Administrativo nº 1226/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 405 (quatrocentas 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
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entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas
alterações. DATA DA ASSINATURA: 23/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e GRUPO DE DANÇA AFRO MALUNGOS - GDAM - CNPJ
nº 63.442.297/0001-65.  São Luís – MA, 19 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 78/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
VALE DO OLHO D’ÁGUA, referente ao Processo Administrativo nº
1169/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas)
cestas básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas
alterações. DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES VALE DO OLHO
D’ÁGUA - CNPJ nº 11.991.624/0001-34.  São Luís – MA, 19 de maio de
2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral


