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PROJETO DE LEI Nº 160 / 2020

Cria o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos
Diretamente do Pequeno Produtor Rural, com o
objetivo de atender às necessidades alimentares de
pessoas em situação de vulnerabilidade social durante
o período de Pandemia do novo coronavírus
(COVID-19)

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica criado o Programa Estadual de Aquisição de
Alimentos Diretamente do Pequeno Produtor Rural, com o objetivo de
atender às necessidades alimentares de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, a ter vigência enquanto perdurar o estado de
calamidade pública decretado no Estado do Maranhão em decorrência da
Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), objeto do Decreto nº 35.672/
2020.

Artigo 2º - O Programa tem como objetivo criar as condições para
que o Poder Executivo atenda às necessidades alimentares de pessoas em
situação de vulnerabilidade social durante o estado de calamidade pública
decorrente da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com a aquisição
direta de produtos agropecuários dos pequenos produtores rurais.

Artigo 3º - São considerados pequenos produtores rurais, para
fins desta Lei, aqueles classificados como agricultores familiares ou
empreendedores familiares rurais nos termos da Lei Federal nº 11.324, de
24 de julho de 2006. Parágrafo único - O Programa será executado em
conformidade com o Programa de Aquisição de Alimentos - PPA de que
trata o art.19 da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003.

 Artigo 4º - Os produtos agropecuários serão distribuídos
prioritariamente às pessoas em situação de rua, às ocupações, às mulheres
unilateralmente provedoras de suas famílias, às famílias com renda
comprovada inferior a dois salários mínimos e às comunidades indígenas.

Artigo 5º - O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos de
cooperação com organizações da sociedade civil, previamente cadastradas,
com o objetivo de auxiliar o Poder Público na identificação dos beneficiários
enumerados no artigo 4º desta lei, além de auxiliar na distribuição dos
produtos agropecuários.

Artigo 6º - O Poder Executivo deverá expedir normas
complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta
Lei.

Artigo 7º - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Considerando a publicação do Decreto nº 35.672/2020, que
reconhece o estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, bem
como em razão dos impactos econômicos e financeiros decorrentes da
pandemia causada pelo agente coronavírus (COVID-19); Considerando,
ainda, a redução na renda das famílias decorrente das medidas restritivas à
circulação de pessoas e às atividades privadas na economia e no aumento
das despesas decorrentes das medidas de distanciamento social e isolamento
social; Levando em conta, ainda, a queda da atividade produtiva em todo o
Estado, que atinge com maior rigor os pequenos produtores rurais; A
proposição ora apresentada busca dar guarida às pessoas que necessitam
de alimentos, bem como fôlego aos pequenos produtores rurais atingidos
pela restrição às atividades econômicas impostas em razão das medidas de
isolamento social vigentes em todo o Estado do Maranhão, auxiliando a
ambos enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Sendo assim, e
por tratar-se de medida de extrema justiça e necessidade, conto com o
apoio de Vossas Excelências para a aprovação da proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 19 de maio de 2020. - Arnaldo Melo - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 692 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr.  Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando que
seja enviado kit de prevenção a COVID-19 (Protocolo Estadual:
Hidroxicloroquina + Azitromicina+ Complexo Vitamínicos), para
tratamento preventivo de pacientes infectados e em razão do acelerado
avanço da pandemia, nos seguintes municípios:

Esperantinópolis
Morros
Arari
Viana
São Mateus
Alto Alegre do Maranhão
Peritoró
Lima Campos
Pedreiras
Trizidela do Vale
Joselândia
Capinzal do Norte
Santo Antônio dos Lopes
Bernardo do Mearim
Igarapé Grande
São Luís Gonzaga
Poção de Pedras
São Roberto
São Raimundo do Doca Bezerra
Lago dos Rodrigues
Paulo Ramos
Conceição do Lago Açu
Carolina
Vitória do Mearim
Timbiras

VINÍCIUS LOURO
Deputado Estadual

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

OFÍCIO Nº 023/ 2020

Santa Helena (MA), 11 de maio de 2020.

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

Senhor Presidente,

Com os cumprimentos de praxe, comunicamos a Vossa Excelência
e demais Pares dessa Augusta Casa Legislativa Estadual que o Chefe do
Executivo Municipal declarou Situação de Calamidade em Saúde Pública
neste Município, conforme Decreto nº 017, de 11 de maio de 2020, com
publicação na mesma data, cujas cópias seguem em anexo.
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Com base nas informações constantes no documento anexo e

atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, solicita-se o
Reconhecimento Estadual da situação de anormalidade declarada, decorrente
do aumento de casos de contaminação pelo Covid 19, inclusive do aumento
de óbitos, neste Município.

Importante dizer que, de regra, a Lei de Responsabilidade fiscal –
LRF ( LC 101/2000), em seu art. 65, exige que a Assemblei Legislativa do
Estado reconheça a situação de calamidade decretada pelo Município, a
saber:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida
pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e
Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições
estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9o.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de
estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da
Constituição.

Por outro lado, dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento
adverso, os quais implicam, de forma significativa, no comprometimento
da capacidade de resposta econômica e administrativa do poder público
municipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar
por parte dos Governos Federal e Estadual para as ações de socorro e
assistência à população e reabilitação do cenário.

Atenciosamente,

Zezildo Almeida Júnior
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 017/2020.

Decreta situação de Calamidade Pública no Município
de Santa Helena/MA, em virtude do aumento do
número de casos suspeitos e confirmados de
contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) no
Município e no Estado do Maranhão, e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia.

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

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

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 3 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que exige esforço conjunto de todo
o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências,
bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria n.º 188, de 3 de fevereiro de 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 n.º 101, de 4 maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
n.º 356, de 11 de março de 2020, dispondo sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 2020;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n.s 35.672, de 16 de
março de 2020 e  35.714, de 3 de abril de 2020,  respectivamente;

CONSIDERANDO que o STF confirmou competência
concorrente de Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações
para combater pandemia da covid-19. Governadores e prefeitos estão
livres para estabelecer medidas como o isolamento social e o fechamento
do comércio;

CONSIDERANDO as medidas implementadas pelos  Decretos
Municipais nº  Municipais nºs  07, 09  e 10,  12  13/2020, e a  situação  de
emergência declarada pelo DECRETO N.º 14, DE MAIO DE 2020;

CONSIDERANDO que o Município de Santa Helena já possui
43 (quarenta e três) casos confirmados de contaminação pelo novo
Coronavírus (COVID-19), com 2 (dois) óbito.

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do
Município de Santa Helena as regras, procedimentos e medidas de
funcionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia
enfrentada;

CONSIDERANDO, por fim, que, com os casos confirmados de
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), o Município precisa
adotar medidas mais rígidas de combate à pandemia,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de  Calamidade  em Saúde Pública
no Município de  Santa Helena - MA, pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias, a partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do
número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos   Decretos Municipais nº 14, 15 e 16, desde que não sejam
incompatíveis com aquelas previstas neste decreto.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Calamidade  ora
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
e obedecendo as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 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
a data de 31 de maio de 2020, ressalvadas as atividades essenciais ou que
possam ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem
atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses de necessidades de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, o servidor deverá laborar, conforme
determinação do respectivo Secretário Municipal titular da pasta a que o
servidor esteja vinculado, sempre observando regras de segurança para
evitar o contágio.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pelo
novo Coronavírus (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 municipal referente ao Estatuto do Servidor
Público Municipal ou lei equivalente.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias
ou afastamentos legais, que chegam de locais com transmissão comunitárias
do novo Coronavírus (COVID-19), deverão desempenhar suas atividades
via home office, durante quatorze dias contados da data de seu retorno,
devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias ou Coordenações de
Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que comprove
a realização de viagem.
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§ 2º No caso do afastamento de que trata o parágrafo anterior não

incidirá qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária ao servidor.
§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores

deverão entrar em contato telefônico com o órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esferas

de competências, adotar todas as providências legais visando evitar ou
reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repartições
públicas aos riscos de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), em
geral, no período do Estado de Calamidade e das medidas transitórias
previstas neste Decreto.

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

Parágrafo único. Os profissionais da saúde não poderão se omitir
de participar das linhas de enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-
19) estabelecidas pela Administração, sob pena de caracterizar negligência
e omissão de socorro, exceto nos casos das servidoras gestantes e lactantes,
bem como dos servidores maiores de sessenta anos, desde que expostos a
qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sistemas
graves decorrentes da infecção pelo Coronavírus (COVD-19).

Art. 7º Ficam suspensas as aulas presencias nas escolas públicas
municipais, privadas e naquelas que, ainda que comunitárias e/ou
filantrópicas, integrem a rede municipal de ensino, até o dia 31 de maio de
2020.

Parágrafo único. Permanecem vigentes as demais medidas
constantes do Decreto Municipal n.º 014/2020.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de sua
competência, poderão, se necessário, expedir normas complementares
relativas à execução deste Decreto.

Art. 11. Ficam determinadas, no âmbito do Município, até o dia
20 de maio de 2020, as seguintes medidas:

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

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

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

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

de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo;

b) as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de
academias, shopping centers e similares, bares, restaurantes, lanchonetes,
centros comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres;

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

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

III - Fica suspenso, até o dia 20 de maio de 2020, passível de
prorrogação, o funcionamento de:

a) bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres;

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

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

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

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

§ 2º Os estabelecimentos comerciais poderão manter uma porta de
acesso exclusivamente para o recebimento de pagamentos, no horário de
8h as 12h, adotando todas as medidas de prevenção, tais como uso de
máscara, luva e álcool gel e lavabo (pia).

§ 3º Os supermercados e congêneres funcionarão das 7h às 18h,
não se estendendo tal limitação de horário as farmácias e clínicas de saúde.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator
a aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego
de força policial, além de outras  previstas na legislação municipal
permanente, a exemplo de cassação do alvará de funcionamento.

Art. 12. É admitido o funcionamento, das seguintes atividades
essenciais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prejuízo ao disposto no § 1º deste artigo, exige a observância das seguintes
regras:
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I – o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de

que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua habitual
capacidade física;

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13. Fica proibido no âmbito do Município de Santa Helena,
em lugares privados, especialmente em bares, pontos de distribuição de
bebidas e similares, ou  públicos, a exemplo de praças, coretos, passeios
públicos e assemelhados,  o consumo de bebidas alcoólicas  para evitar
aglomerações desnecessárias que aumentam a curva de contágio do covid –
19.

Art. 14. Os estabelecimentos bancários estão sujeitos ao
cumprimento das seguintes obrigações e eventuais novas restrições durante
a pandemia:

I - limitar a quantidade de pessoas no interior da agência
correspondente ao número de atendentes, ou seja, um por caixa disponível,
e terminais de autoatendimento, limitando ainda o atendimento de pessoas
no interior das agências, mediante a distribuição de senhas;

II - Observar o limite de aglomeração no interior da agência, levando
em consideração a quantidade de funcionários, os atendimentos nos caixas
e terminais de autoatendimento.

III - manter a higienização adequada nas superfícies de contato
com álcool 70º INPM, antes e após o atendimento de cada cliente;

IV - o procedimento do inciso II antecedente, deverá ser igualmente
realizado após cada operação no caixa eletrônico;

V - priorizar o atendimento aos usuários pertencentes ao grupo de
risco (pessoas com mais de sessenta anos, hipertensos, diabéticos,
gestantes, asmáticos e portadores de comorbidades) de modo que
permaneçam o menor tempo possível no interior da agência;

VI - disponibilizar pelo menos um funcionário para orientar os
clientes fora da agência, de modo realizar a triagem para identificar o tipo
de serviço que cada usuário necessita, orientando e recomendando o uso
do autoatendimento ou atendimento por telefone, e garantindo o acesso
aos que efetivamente tiverem necessidades de operações presenciais.

VII - adotar medidas para coibir aglomeração do lado externo da
agência, ainda que se trate de passeio público, a fim de se assegurar o
distanciamento mínimo de 2 m entre cada pessoa, podendo requisitar o
auxílio da força policial se for o caso.

Parágrafo único: Permanecem vigentes as demais regras
estabelecidas no Decreto nº 15, de 06 de maio de 2020.

Art. 15. É admitido o funcionamento de Igrejas, sob as seguintes
restrições:

I – lotação máxima de 10 (dez) pessoas;
I - distância de segurança entre as pessoas;
II - uso de obrigatório de equipamentos de proteção individual,

podendo ser máscaras laváveis ou descartáveis;
III - higienização frequente das superfícies;
IV - disponibilização aos fiéis de álcool em gel e/ou água e sabão;
V – não compartilhamento de equipamentos eletrônicos sem a

devida higienização;

Art. 16. Ficam fechadas todas as vias de acesso para a entrada na
Zona Urbana da Sede do Município de Santa Helena, assim considerada
nos termos da legislação municipal vigente, no período compreendido
entre o primeiro minuto do dia 10 (dez) de maio até às 00:00 do dia 17
(dezessete) do mesmo mês de maio, salvo para os abaixo relacionados:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 17. Determina-se a suspensão de viagens por rodovias em
ônibus coletivos para outros Estados Federados por 30 (trinta) dias,
podendo ser prorrogada por igual ou superior período, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos confirmados neste
Município.

Art. 18. Caso haja descumprimento por parte dos estabelecimentos
das determinações aqui elencadas, haverá cassação do Alvará de
Funcionamento e aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), dispensando prévia advertência.

Art. 19.  É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual
- EPI, consubstanciado em máscara de proteção individual, não hospitalar
ou não cirúrgica, a todos os munícipes, conforme art. 29 deste decreto.
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§ 1º Os estabelecimentos de que tratam as alíneas do art. 11 deste

Decreto deverão limitar o acesso de pessoas a o máximo três para cada 5m²
(cinco metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e
outros.

§ 2º O desatendimento ou a tentativa de burlar as 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. 20. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme
orientação do Ministério da Saúde.

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

Art. 21. Os produtos e os fornecedores de bens ou serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 22. 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. 23. Para auxiliar na prevenção da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19) e, consequentemente proteger a saúde e a vida
das pessoas, a Administração Pública Municipal recomenda as medidas e
ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:

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

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

III - suspensão de visitas à pessoas recolhidas em delegacias ou
presídios e Unidades Hospitalares; e

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

Art. 24. 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 (COVID-19); e

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

Art. 25. Para enfrentamento da Situação de  Calamidade  de Saúde
Pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), 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) coletas de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas; e
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica; e
V - requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas naturais

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

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

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

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

Art. 26. Para o atendimento às determinações da Portaria n.º 356,
de 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. 27. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em
Saúde, sob à coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Emergência em saúde ora decretada.

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

Art. 28. Fica o Município de Santa Helena autorizado a remanejar
mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviços de limpeza
e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o
respectivo contrato está vinculado.

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

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

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

Art. 31. Ficam suspensas as linhas de transportes irregular
intermunicipais de passageiros com saída ou chegada ao Município de
Santa Helena, em especial, no período de 10 à 17 de maio de 2020.

§ 1º Os motoristas que exercem o transporte alternativo de
passageiros poderão realizar duas viagens diárias, sendo uma de ida e outra
de volta, partindo deste Município com destino a outros municípios da
região.

§ 2º Os veículos usados para esse tipo de transporte poderão
transportar, no máximo, 4 (quatro) passageiros e o condutor, todos com
máscaras, uso de álcool em gel e demais medidas sanitárias e de higiene de
combate à pandemia da COVID-19.

Art. 32.  É obrigatório, em todo o Município de Santa Helena, o
uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como
medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção e
prevenção da COVID-19, infeção humana causada pelo novo Coronavírus
(SARS - Co V-2).

§ 1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais
públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados.

§ 2º O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer
conforme recomendação médica.

§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar
seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras
de proteção.

Art. 33. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e
Planejamento deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para
que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate do novo Coronavírus (COVID-19).
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Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNCÍPIO DE SANTA

HELENA, ESTADO DO MARANHÃO, 10 DE MAIO DE 2020.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

ZEZILDO ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal de Santa Helena/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO

Ofício Nº 350/2020-GAB/PMCM

Central do Maranhão (MA), 18 de maio de 2020.

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

.
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os cumprimentos de praxe, comunicamos a Vossa Excelência
e demais Pares dessa Augusta Casa Legislativa que o Chefe do Executivo
Municipal declarou Situação de Calamidade Pública em Saúde no Município
de Central do Maranhão/MA, conforme Decreto nº 12/2020, de 18 de
maio de 2020, com publicação nesta data, cujas cópias seguem em anexo.

Com base nas informações constantes no documento anexo e
atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, solicita-se o
Reconhecimento Estadual da situação de anormalidade declarada, em virtude
de casos confirmados de COVID-19.

Dentre as razões pelas quais se requer o reconhecimento,
destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento adverso, diante da
infecção humana causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), os quais
implicam, de forma significativa, no comprometimento da capacidade de
resposta econômica e (ou) administrativa do poder público municipal, o
que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar por parte
dos Governos Federal e Estadual para as ações de socorro e assistência à
população e reabilitação do cenário.

Atenciosamente,

ISMAEL MONTEIRO COSTA
Prefeito Municipal de Central do Maranhão

DECRETO Nº  012/2020 DE 18 DE MAIO DE 2020

Decreta situação de Calamidade Pública no Município
de Central do Maranhão/MA, em virtude do aumento
do número de casos suspeitos e confirmados de
contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) no
Município e no Estado do Maranhão, e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais em conformidade com a Lei Orgânica do Municipio de Central do
Maranhão/MA,

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

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979/2020,
de 06/02/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da

Emergência 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 04 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
opreracionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n.os 35.672, de 16 de
março de 2020 e  35.714, de 3 de abril de 2020,  respectivamente;

CONSIDERANDO que o STF confirmou competência
concorrente de Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações
para combater pandemia da Covid-19. Governadores e prefeitos estão
livres para estabelecer medidas como o isolamento social e o fechamento
do comércio;

CONSIDERANDO as medidas implementadas pelos Decretos
Municipais nº 02/2020, 08/2020, 010/2020 e a  situação  de emergência
declarada pelo DECRETO N.º 05, DE 09  DE ABRIL DE 2020;

CONSIDERANDO que o Município de  Central do Maranhão,
já possui 02 (dois) casos confirmado de contaminação pelo novo
Coronavírus (COVID-19), sendo (01) (um) óbito, e levando em
consideração que Região que está inserida, municípios próximos já tiveram
casos registrados de óbito.

CONSIDERANDO,  a necessidade de disciplinar, no âmbito do
Município de Central do Maranhão/MA, as regras, procedimentos e
medidas para enfrentamento da citada situação calamidade em saúde
pública,

CONSIDERANDO, por fim, que, com os casos confirmados de
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), o Município precisa
adotar medidas mais rígidas de combate à pandemia,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de  Calamidade  em Saúde Pública
no Município de  Central do Maranhão - MA, pelo período de 180  dias,
a partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação
e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de
casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais nº  02/2020,  08/202 e 010/2020 e no
Decreto nº 05 de 09 abril de 2020, que declarou situação de emergência no
Município, desde que  não sejam incompatíveis com aquelas previstas
neste  decreto.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Calamidade ora
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
e obedecendo as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 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
a data de 31 de maio de 2020, ressalvadas as atividades essenciais ou que
possam ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem
atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses de necessidades de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, o servidor deverá laborar, conforme
determinação do respectivo Secretário Municipal titular da pasta a que o
servidor esteja vinculado, sempre observando regras de segurança para
evitar o contágio.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pelo
novo Coronavírus (COVID-19) ou outra doença, o servidor será
imediatamente afastado de suas atividades laborais, devendo,
posteriormente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração
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Pública, nos termos da lei municipal  referente ao  Estatuto do Servidor
Público Municipal  ou lei equivalente.

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

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

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

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esferas

de competências, adotar todas as providências legais visando evitar ou
reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repartições
públicas aos risco de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), em
geral, no período do Estado de Calamidade e das medidas transitórias
previstas neste Decreto.

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

Parágrafo único. Os profissionais da saúde não poderão se omitir
de participar das linhas de enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-
19) estabelecidas pela Administração, sob pena de caracterizar negligência
e omissão de socorro, exceto nos casos das servidoras gestantes e lactantes,
bem como dos servidores maiores de sessenta anos, desde que expostos a
qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sistemas
graves decorrentes da infecção pelo Coronavírus (COVD-19).

Art. 7º Ficam suspensas as aulas presencias nas escolas públicas
municipais e naquelas que, ainda que comunitárias e/ou filantrópicas,
integrem a rede municipal de ensino, até o dia 31 de maio de 2020.

Parágrafo único. Permanecem vigentes as demais medidas
constantes do Decreto Municipal n.º 009/2020.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de sua
competência, poderão, se necessário, expedir normas complementares
relativas à execução deste Decreto.

Art. 11. Ficam determinadas, no âmbito do Município, pelo período
de 15 (quinze) dias, as seguintes medidas:

I - o fechamento de todas as atividades comerciais e de prestação
de serviços privados não essenciais, à exceção de farmácias, postos de
gasolina, empresas de materiais de construção, borracharias, oficinas,
serviços de manutenção e reparação de veículos, clínicas de atendimento
na área da saúde, supermercados, mercados, padarias e similares, vedado o
consumo nos locais de alimentação destes estabelecimentos, devendo,

ainda, ser evitadas aglomerações no seu interior, mediante adoção de limite
de ingresso;

II - o isolamento social de toda a comunidade (quarentena);
§ 1º Será permitido o serviço de entrega (delivery) e retirada em

restaurantes e bares, mantendo tais estabelecimentos fechados.
§ 2º Os estabelecimentos comerciais poderão manter uma porta de

acesso exclusivamente para o recebimento de pagamentos, no horário de
8h às 14h, adotando todas as medidas de prevenção, tais como uso de
máscara, luva e álcool gel e lavabo (pia).

§ 3º Os supermercados e congêneres funcionarão das 8h às 18h,
não se estendendo tal limitação de horário as farmácias e clínicas de saúde.

Art. 12. Os estabelecimentos e correspondentes bancários estão
sujeitos ao cumprimento das seguintes obrigações e eventuais novas
restrições durante a pandemia:

I - As lotéricas e correspondentes bancários deverão limitar a
quantidade de pessoas no interior da unidade correspondente ao número
de atendentes, ou seja, um por guichê em funcionamento, limitando o
atendimento a 05 (cinco) pessoas, mediante distribuição de senhas,
observado o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa, sem
prejuízo de eventuais e novas restrições durante o estado de calamidade.
Além disso, devem adotar medidas para coibir aglomeração do lado externo
do estabelecimento, ainda que se trate de passeio público, a fim de se
assegurar o distanciamento mínimo de 2 m entre cada pessoa, podendo
requisitar o auxílio de força policial se for o caso.

II - Observar o limite de aglomeração no interior do estabelecimento
em 5 (cinco) pessoas, levando em consideração a quantidade de funcionários,
os atendimentos nos caixas e terminais de autoatendimento.

III - manter a higienização adequada nas superfícies de contato
com álcool 70º INPM, antes e após o atendimento de cada cliente;

VI - priorizar o atendimento aos usuários pertencentes ao grupo
de risco (pessoas com mais de sessenta anos, hipertensos, diabéticos,
gestantes, asmáticos e portadores de comorbidades) de modo que
permaneçam o menor tempo possível no interior da agência;

V - disponibilizar pelo menos um funcionário para orientar os
clientes fora da agência, de modo realizar a triagem para identificar o tipo
de serviço que cada usuário necessita, orientando e recomendando o uso
do autoatendimento ou atendimento por telefone, e garantindo o acesso
aos que efetivamente tiverem necessidades de operações presenciais.

VI - adotar medidas para coibir aglomeração do lado externo da
agência, ainda que se trate de passeio público, a fim de se assegurar o
distanciamento mínimo de 2 m entre cada pessoa, podendo requisitar o
auxílio da força policial se for o caso.

Art. 13. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, podendo ser prorrogado o prazo de
fechamento do comércio, a depender da fase epidemiológica do contágio e
da evolução dos casos confirmados neste Município.

Art. 14. Caso haja descumprimento por parte dos estabelecimentos
das determinações aqui elencadas, haverá cassação do Alvará de
Funcionamento e aplicação de multa diária de R$ 100 (cem reais) até R$
500,00 (quinhentos reais), dispensando prévia advertência.

Art. 15.  É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção
Individual - EPI, consubstanciado em máscara de proteção individual, não
hospitalar ou não cirúrgica, a todos os munícipes, conforme  art. 29 deste
decreto.

§ 1º Os estabelecimentos de que tratam as alíneas do art. 11 deste
Decreto deverão limitar o acesso de pessoas a no máximo três para cada
5m² (cinco metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste
cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo
e outros.

§ 2º O desatendimento ou a tentativa de burlar as 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. 16. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme
orientação do Ministério da Saúde.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange

os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e também as atividades privadas.

Art. 17. Os produtos e os fornecedores de bens ou serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 18. 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. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19) e, consequentemente proteger a saúde e a vida
das pessoas, a Administração Pública Municipal recomenda as medidas e
ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:

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

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

III - suspensão de visitas à pessoas recolhidas em delegacias ou
presídios e Unidades Hospitalares; e

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

Art. 20. 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 (COVID-19); e

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

Art. 21. Para enfrentamento da Situação de  Calamidade  de Saúde
Pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), 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) coletas de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas; e
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica; e
V - requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas naturais

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

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

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

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

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria n.º 356,
de 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. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em
Saúde, sob à coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Calamidade em saúde ora decretada.

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

Art. 24. Fica o Município de Central do Maranhão autorizado a
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviços de
limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas
definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria
à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 25. Fica o município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias, ainda que sejam diversas às funções exercidas, observada a
área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

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

Art. 26. 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. 27. Ficam suspensas as linhas de transportes intermunicipais
de passageiros com saída ou chegada ao Município de Central do Maranhão,
em especial, no período de 18 (dezoito) a 31 (trinta e um)  de maio de 2020.

§ 1º Os motoristas que exercem o transporte alternativo de
passageiros poderão realizar duas viagens diárias, sendo uma de ida e outra
de volta, partindo deste Município com destino a outros municípios da
região.

§ 2º Os veículos usados para esse tipo de transporte poderão
transportar, no máximo,  4 (quatro) passageiros e o condutor,  todos com
máscaras, uso de álcool em gel e demais medidas sanitárias e de higiene de
combate à pandemia da COVID-19.

Art. 28. Ficam determinados o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de Central do Maranhão e a instalação de barreiras
com a finalidade de controle sanitário e orientação no acesso principal.

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

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

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

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

Art. 29.  É obrigatório, em todo o Município de Central do
Maranhão/MA,  o uso de máscaras  de proteção, descartáveis, caseiras ou
reutilizáveis, como medida não farmacológica destinada a contribuir para a
contenção e prevenção da COVID-19, infeção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS - Co V-2).

§ 1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais
públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados.

§ 2º O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer
conforme recomendação médica.
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§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar

seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras
de proteção.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e
Planejamento deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para
que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 31. Permanecem vigentes todas as medidas previstas nos
Decretos Municipais nºs. 02, 05, 08 e 010 de 2020.

Art. 32.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL DO

MARANHÃO/MA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 18 DE MAIO
DE 2020.

ISMAEL MONTEIRO COSTA
Prefeito Municipal de Central do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Ofício nº 47/2020 - GP

Pindaré-Mirim (MA), 19 de maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor, Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Aprovação do Decreto Municipal nº 10, de 12 de maio de 2020,
que declarou situação de Calamidade Pública no Município de Pindaré-
Mirim (MA).

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade premente de envidar esforços para
evitar a propagação do Coronavírus (SARS-Cov-2), se fez necessário
promulgar o Decreto Municipal nº 10, de 12 de maio de 2020, que declarou
situação de Calamidade Pública no Município de Pindaré-Mirim (MA),
em virtude do aumento do número de casos confirmados de infecções pelo
vírus Coronavírus (SARS-Cov-2), em âmbito municipal.

Outrossim, vale ressaltar que o decreto supramencionado foi
devidamente aprovado pela Câmara de Vereadores do Município de
Pindaré-Mirim (MA), no dia 13 de maio de 2020.

Ademais, além do Decreto Municipal, acompanha o presente
Ofício o Relatório Municipal do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus
(Covid19).

Deste modo, vimos perante Vossa Excelência requerer a aprovação
do Decreto Municipal nº 10, de 12 de maio de 2020, por esta Casa Legislativa,
para que surta os efeitos legais.

Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência os protestos de profundo respeito e consideração.

Atenciosamente,

Henrique Caldeira Salgado
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10, DE 12 DE MAIO DE 2020.

Declara situação de Calamidade Pública no Município
de Pindaré-Mirim (MA), em virtude do aumento do
número de casos confirmados de infecções pelo vírus
Coronavírus (SARS-Cov-2), em âmbito municipal e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM (MA),
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial,
no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Coronavírus (SARS-
Cov-2);

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Pindaré-
Mirim (MA);

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que países redobrem o comprometimento contra a pandemia do
Coronavírus (SARS-Cov-2);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo Coronavírus (SARS-Cov-2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações
de Emergência em Saúde Pública;

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (SARS-Cov-2);

CONSIDERANDO o Plano de Contingência elaborado pelo
Município de Pindaré-Mirim (MA);

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do
Maranhão do Decreto nº 35.672 de 19 de março de 2020, que decreta
situação de calamidade em todo o território do Estado do Maranhão, para
fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença
Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de
socorro e assistência humanitária à população dos municípios maranhenses
atingidos por Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), listados em Anexo
Único e conforme Instrução Normativa n.º 02, de 20 de dezembro de 2016,
do Ministério da Integração Nacional;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março
de 2020, 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 excesso de casos de infecção pelo
Coronavírus e vários casos suspeitos no território deste Município;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos
entes federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acessos universais
e igualitários às ações e serviços para sua proteção e recuperação, na forma
do artigo 196 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 23
estabelece como competência comum da União, Estados e Municípios
cuidar da saúde (inciso II), competindo aos mesmos entes legislar
concorrentemente sobre a defesa da saúde (art. 24, inciso XII).

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 30,
inciso II, confere aos Municípios à competência suplementar a legislação
federal e estadual no que couber;

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos
vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido
de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da
população;

CONSIDERANDO a necessidade premente de envidar esforços
para evitar a propagação do Coronavírus (SARS-Cov-2).

DECRETA:
Art. 1º. O Município de Pindaré-Mirim (MA), no exercício de sua

competência suplementar, decreta situação de calamidade pública, em
todo o território municipal, para fins de prevenção e enfrentamento ao
Coronavírus (SARS-Cov-2).

Art. 2º. Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipóteses 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.º 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3º, inciso VII da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Art. 3º. Fica autorizada dispensa a licitação para aquisição de bens
e serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento
da calamidade pública decorrente do Coronavírus (SARS-Cov-2), nos
termos do art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 4º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
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§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput do artigo 3º é

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de calamidade
pública, conforme §1º do art. 4, da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020;

§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro
neste decreto serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.

§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora
de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o
Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido

§ 4º. Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput do
artigo 3º, quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão
ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do
caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser
utilizado.

§ 5º. Na hipótese de inexistência de regulamento específico, poderá
ser aplicado o regulamento federal sobre registro de preços.

§ 6º. O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá
prazo, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço,
entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do
disposto no § 4º e no § 5º.

Art. 4º. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se
refere o art. 3º não se restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento
do bem adquirido.

Art. 5º. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto neste
decreto, presumem-se atendidas as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento

da situação de emergência em saúde pública.
Art. 6º. Para as contratações de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da calamidade de que trata este decreto, não
será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens
e serviços comuns.

Art. 7º. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será
exigível durante a gestão do contrato.

Art. 8º. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da calamidade que trata este decreto, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado.

§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá:

I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um

dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso
VI do caput.

§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso
VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.

Art. 9º. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.

Art. 10. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico
ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da calamidade de que trata este decreto, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade;

§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número
ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.

§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão
efeito devolutivo.

§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se
refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações
de que trata o caput.

Art. 11. Os contratos regidos por este decreto terão prazo de
duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos
da situação de emergência de saúde pública.

Art. 12. As determinações impostas pelo presente Decreto serão
temporárias e durarão até a expressa revogação das mesmas ou até ulterior
alteração de seus termos, mediante novos Decretos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Pindaré-Mirim (MA), 12 de maio de

2020.

Henrique Caldeira Salgado
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 331/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
n.º 073/2020-DSMO,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores MARCELO SEREJO CASTRO,
matrícula n.º 1630672 e DIONILO GONÇALVES COSTA JUNIOR,
matrícula n.º 1646488, ambos lotados na Diretoria de Saúde e Medicina
Ocupacional, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto, no Processo Administrativo 0507/2020-AL, para a impressão
gráfica de blocos especiais de “Receituários de Controle Especial”,
destinados para o uso dos médicos da Diretoria de Saúde e Medicina
Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa n.º 955/2018 e o Art. 67
da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de
abril de 2020

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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