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ORDEM DO DIA 25 DE MAIO DE 2020
VII  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA

I-PROPOSTA DE   EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO - VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 51 R. I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 023/
2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM Nº 119/2019, QUE ALTERA O ARTIGO 193 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL  EMITIDO  PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.

II- MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 08 DE MAIO DE
2020,DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,CAPEADA PELA
MENSAGEM Nº 028/2020, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,
QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS EM QUE
ESPECIFICA, DE 106 (CENTO E SEIS) PROFISSIONAIS MÉDICOS
SELECIONADOS PARA O PROJETO “MAIS MÉDICO” PARA O
BRASIL E INSTITUI O PROGRAMA REEMBOLSO – COM
PERECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA(Nº 312/20)– RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 08 DE MAIO DE 2020.
CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 029/2020, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE ANTECIPA PARA 15 DE MAIO DE
2020 O FERIADO ESTADUAL DE 28 DE JULHO, DATA MAGNA
DO ESTADO, OCASIÃO EM QUE SE COMEMORA A ADESÃO
DO MARANHÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E DISPÕE
SOBRE A RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DA CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS RODOVIAS ESTADUAIS E NAS
VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO DOS
MUNICÍPIOS DA ILHA DO MARANHÃO (SÃO LUÍS, SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA). COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA (Nº 313/20) – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 08 DE MAIO DE 2020.
CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 029/2020, DE AUTORIA
DOPODER EXECUTIVO, QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA
APLICAÇÃO DE MULTA AOS BANCOS QUE INOBSERVAREM
AS NORMAS ESTADUAIS DESTINADAS À PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DA COVID-19 E VIOLAREM OS DIREITOS
BÁSICOS DO CONSUMIDOR DE PROTEÇÃO À VIDA, SAÚDE E
SEGURANÇA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (Nº 314/20) - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 08 DE MAIO DE 2020.
CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 031/2020, DE AUTORIA
DOPODER EXECUTIVO, INSTITUI A RETRIBUIÇÃO POR
REFORÇO VOLUNTÁRIO À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
(RVAP), PARCELA INDENIZATÓRIA A SER CONCEDIDA AOS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP NOS TERMOS QUE
ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (Nª 315/20) -RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

II-PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGENCIA

6. .PROJETO DE LEI Nº 162/20, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO, QUE DISPÕE

SOBRE A VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO
DOS PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE PAGAMENTO,
DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTROS
PROVIDENCIAS. (ANEXADO O PL 165/20). COM PARECERES
FAVORAVEIS OFERECIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (Nº 336/20)-RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS E DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS(Nº 007/20) – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III-PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
EM VOTAÇÃO – ÚNICO TURNO

7.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 316 /20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO
VALE. RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 028 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 317/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO CARUTAPERA -
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 029 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº318 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº319 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº031/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 320/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS. RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 032/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 321 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

13.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº322 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 034/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 323/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO URBANO SANTOS .
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

15.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 035/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 324 /2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO BELÁGUA - RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 036 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 325 /20 DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 037/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 326/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNADO.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 038 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 327/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
CURURUPU.RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

19.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 328/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ .RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 040/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 329/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 041/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 330 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BARREIRINHAS –
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

22. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 042/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº331 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE HUMBERTO DE
CAMPOS – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

23. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 332/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE SÍTIO NOVO.
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

24. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 333/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CENTRAL DO
MARANHÃO. RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

25. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 334/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE PINDARÉ MIRIM.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

26. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº046/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº335 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BACURI. RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

III – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
TURNO ÚNICO

27.REQUERIMENTO Nº  179 /20, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS  DRA.CLEIDE COUTINHO E ADELMO SOARES ,

AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,DR. FLÁVIO
DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE , SR. CARLOS
LULA,POR ATENDEREM O REIVINDIÇÃO DOS SIGNATARIOS,
PARA A IMPLANTAÇÃO  DE LEITOS DE ENFERMARIA E
TERAPIA INTENSIVA NO HOSPITAL MACROREGIONAL DE
CAXIAS EXCLUSIVA PARA TRATAMENTO DO COVID-19.

IV - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

28. REQUERIMENTO N. 180/20, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUERENDO QUE SEJA
OFICIALIZADA A SECRETÁRIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E ENERGIA DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA
QUE AQUELE ÓRGÃO APRESENTE A ESTE PODER, CÓPIAS DOS
PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO E EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS, OBJETO DE DENUNCIAS DIVULGADAS EM
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 161 /2020

Dispõe sobre a indenização e a pensão por lucros
cessantes cabíveis em decorrência de óbitos por
ausência de leitos de UTI no período de calamidade
pública decretada no Estado do Maranhão,
decorrente do coronavírus (COVID19)..

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Esta Lei institui e dispõe sobre indenização e pensão
especial decorrente de óbitos por ausência de leitos de UTI no período
de calamidade pública decretada no Estado do Maranhão, decorrente
do coronavírus (COVID19).

Parágrafo único – A proibição prevista no caput deste artigo
será extensiva a todos os outros cargos de direção ou chefia existentes
na administração pública direta ou indireta do Estado do Maranhão.

Art. 2º – Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Óbito por ausência de leitos de UTI: quaisquer óbitos,

independente da causa, nas situações em que o falecido deveria ser
internado em UTI, mas não havia leito de UTI disponível;

II - Período de emergência de saúde pública de importância
nacional e internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19):
período compreendido entre 19 de março de 2020, data de publicação
do decreto Nº 35.672, do Estado do Maranhão, e a declaração do fim
da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional,
decorrente do coronavírus (COVID-19).

Art. 3º – A indenização em decorrência de óbito por ausência
de leitos de UTI fica fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por
membro da família, sendo elegíveis:

I - viúvo(a) ou companheiro(a);
II - filhos;
III - netos, no caso de filhos pré-mortos;
IV - pais;
V - avós, no caso de pais pré-mortos; e
VI - irmãos.
Parágrafo único. No caso de netos e avós, o valor será o cabível

ao prémorto, sendo dividido igualmente entre os que se enquadrem
nesta situação

Art. 4º – Fica instituída pensão por lucros cessantes em
decorrência de óbito por ausência de leitos de UTI, em favor dos
seguintes beneficiários:

I - viúvo(a) ou companheiro(a) e filhos menores de até vinte e
um anos e com deficiência de qualquer idade;

II - pais;
III - irmãos menores de até vinte e um anos e com deficiência

de qualquer idade;
IV - avós e netos.
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§ 1º A existência de beneficiário de qualquer das classes deste

artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º Havendo mais de um beneficiário, o valor da pensão será

rateado entre todos em parte iguais, revertendo em favor dos demais a
parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 3º O valor da pensão será a média das últimas doze
remunerações, garantindo-se o valor mínimo de um salário mínimo,
sendo acumulável com a percepção de quaisquer outros rendimentos
ou benefícios, previdenciários ou não, que o beneficiário receba, sendo
que:

I - no caso de trabalhadores informais da iniciativa privada,
será considerada a remuneração variável, podendo ser comprovada
pelas movimentações bancárias;

II - no caso de trabalhadores formais da iniciativa privada ou
de empregados públicos, será considerado o salário indicado na carteira
com os acréscimos que eventualmente forem recebidos, de acordo com
a primazia da realidade;

III - no caso de servidores públicos regidos por regime
estatutário, será considerada a remuneração integral, que constituirá
verba de caráter indenizatório para fins do art. 37, § 11, da Constituição
Federal, acumulável com eventual pensão já prevista aos servidores
públicos em geral, na medida em que se trata de fatos geradores distintos.

§ 4º O pagamento da pensão por lucros cessantes ocorrerá da
data do óbito até a idade referente a sua expectativa de vida no momento
do óbito, a ser calculado conforme critérios do IBGE.

Art. 5º – O requerimento administrativo de indenização e de
pensão deverá ser formulado por cada membro da família, com prova
do parentesco e do óbito, sendo instruído sempre que possível em
processo único.

Parágrafo único. Quando o prontuário médico ou outro
documento que comprove a impossibilidade de internação em leito de
UTI não for juntado por um dos membros da família, o Poder Público
o providenciará de ofício.

Art. 6º – Ficam assegurados os direitos de ampla produção
probatória e de recurso administrativo em caso de indeferimento do
requerimento.

Art. 7º – A ação judicial que tenha por objeto pedido idêntico
sobre o qual versa o processo administrativo constituído a partir do
requerimento administrativo de indenização e de pensão suspenderá
este.

Parágrafo único. Na situação do caput, fica o reconhecimento
administrativo da procedência dos pedidos condicionado à desistência
da ação judicial.

Art. 8º – Com o pagamento da indenização e da pensão por
lucros cessantes, é dada ampla quitação à demanda.

Art. 9º – Prescreve em cinco anos o direito de requerer,
administrativa ou judicialmente, a indenização e a pensão por lucros
cessantes previstos nesta Lei.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 18 de maio de 2020. - Wellington do

Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo estabelecer o valor de
indenização e de pensão por lucros cessantes em decorrência de óbitos
por ausência de leitos de UTI no período de calamidade pública
decretada no Estado do Maranhão, decorrente do coronavírus
(COVID19).

Um esclarecimento necessário é que não deve-se confundir a
pensão por lucros cessantes aqui prevista com a pensão, benefício
previdenciário, seja “regular”, seja especial. A pensão por lucros
cessantes é reparação cível corresponde ao valor que o falecido deixou
de obter em decorrência de seu óbito, tendo sido definido como critério
objetivo a média das últimas doze remunerações, garantindo-se um
salário mínimo.

O fundamento constitucional para o projeto está no artigo 37,
§ 6º, que estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”; e no artigo 196, que dispõe que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

Em que pese a literalidade do texto constitucional, que deixa
clara a responsabilidade do Estado em caso de deficiência na prestação
de serviços de saúde, são comuns as alegações de que o princípio da
indisponibilidade do interesse público impede as pessoas jurídicas de
direito público de transacionar judicial ou extrajudicialmente em casos
similares, levando muitas vezes à necessidade de ações judiciais e a
infindável espera pelo trânsito em julgado e pelo pagamento dos
precatórios, para, ao fim de muitos anos, ser finalmente ressarcido
pelos danos sofridos.

PROJETO DE LEI N° 163 / 2020

Dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização
de oxímetro em estabelecimentos farmacêuticos no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Ficam os estabelecimentos farmacêuticos no Estado do
Maranhão, obrigados a disponibilizar oxímetro de forma não onerosa,
para uso dos consumidores dentro das dependências do estabelecimento
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se por oxímetro o pequeno
dispositivo a ser colocado no dedo com a finalidade de mensurar o
nível de saturação de oxigênio (abreviado como O2sat ou SaO2). A
SaO2 é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando,
comparada com o máximo da sua capacidade de transporte.

Art. 2º O oxímetro deverá estar disposto em local visível, de
fácil acesso e com ampla divulgação dentro do estabelecimento.

§ 1º Os farmacêuticos e os atendentes dos estabelecimentos
deverão realizar a higienização logo após o uso do oxímetro pelos
consumidores.

§ 2º O uso do oxímetro respeitará as normas de preferência das
pessoas enquadradas como grupo de risco do COVID – 19.

Art. 3° Os estabelecimentos farmacêuticos deverão
disponibilizar em local, visível e de fácil acesso, cópia da presente Lei.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.

Art. 5º A inobservância das disposições contidas na presente
lei importará, no que couber, a aplicação das penalidades contidas no
artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que será
revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC, de que trata a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de
2003.

Art. 6º A pena de multa consiste no pagamento das seguintes
quantias:

I - de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no primeiro descumprimento;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de reincidência.
Art. 7º Os estabelecimentos terão um prazo de 10 (dez) dias

para se adequarem ao cumprimento da presente Lei
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 21 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado ESTADUAL – PV
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PROJETO DE LEI Nº 164 / 2020

DISPÕE SOBRE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA
PARA ATOS DE RACISMO E LGBTIFOBIA
PRATICADOS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL
DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Os clubes de futebol do Estado do Maranhão serão
punidos administrativamente por ação ou omissão, por atos de racismo,
LGBTIfobia, injúria racial e injúria LGBTIfóbica cometidos por seus
torcedores ou membros no âmbito dos estádios de futebol do Estado
do Maranhão, sem prejuízo da ação penal cabível contra o ofensor.

§ 1º - Consideram-se racismo e LGBTIfobia os atos resultantes
de discriminação ou preconceito por conta da raça, cor, etnia, orientação
sexual e identidade de gênero nos termos da Lei Federal nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989.

§ 2º - Os árbitros de futebol deverão relatar o cometimento dos
ilícitos em súmula.

§ 3º - Os membros dos clubes de futebol que praticarem racismo,
LGBTIfobia, injúria racial e injúria LGBTIfóbica deverão ser punidos
nos termos do art. 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Art. 2º - Os clubes ou responsáveis legais pelos estádios de
futebol do Estado do Maranhão ficam obrigados a afixar placas contra
o racismo e a LGBTIfobia em locais de boa visibilidade.

§ 1º – Entende-se como locais de boa visibilidade: I - A entrada
do estádio; II - Ao lado do placar ou painel eletrônico; III – Nas laterais
do gramado;

§ 2º - As placas deverão ser proporcionais à extensão do campo
de futebol e de fácil visualização.

Art. 4º - O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do
Maranhão é o foro competente para as ações relativas ao cometimento
dos ilícitos dispostos nesta lei.

 Art. 5º - Os clubes de futebol do Estado do Maranhão estarão
sujeitos a seguinte punição:

 I – multa no valor equivalente a R$ 1.000 (mil reais);
II – multa em dobro do valor estipulado, em caso de reincidência.
 Art. 6º - As multas deverão ser revertidas para o Fundo Estadual

de Direitos Difusos, disciplinado pela Lei Ordinária Estadual nº 10.417
de 2016.

 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora enviado para apreciação desta Casa, dispõe
sobre punição administrativa para atos de racismo e LGBTIfobia
praticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão. Sabe-se
que os jogos de futebol no Brasil, em geral, são espaços de socialização
que propiciam a discriminação, sendo bastante comum que episódios
de racismo e discriminação contra homossexuais, lésbicas, transexuais
e intersexuais, por meio de gritos e cânticos.

O estatuto da FIFA é bem enfático perante estas discriminações
e em seu artigo 2.1 diz que “não deverá haver discriminação a um país
ou a um indivíduo por razões de raça, religião e política”, já o art. 2.2
explicita que “a associação que tolerar, permitir ou organizar
competições nas quais a discriminação é praticada, ou que for
estabelecida num país onde a discriminação no esporte for declarada
em lei, não deverá ser admitida na FIFA, ou deverá ser expulsa se já for
membro”. Fortalecendo esta ideia, o estatuto da CONMEBOL
Libertadores, diz, no art. 4º, que “promover o futebol na América do
Sul em um espírito de paz, compreensão e jogo limpo, garantindo que
no âmbito do futebol não exista discriminação de um indivíduo ou
grupo de pessoas por razões políticas, de gênero, religião, raça, origem
étnica, nacionalidade ou qualquer outro motivo”. Embora os dispositivos
sejam teoricamente belos, a prática mostra outro lado do esporte: o
caso do jogador Richarlyson é emblemático – perseguido durante toda
a sua carreira por, supostamente, ser homossexual, sua contratação

por clubes rendeu até mesmo ataques com bombas às sedes das equipes,
entre outros episódios deploráveis que fizeram o excelente jogador
abandonar os gramados.

 No Brasil, sobre o enfrentamento às discriminações
LGBTIfóbicas temos a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF
na ADO 26 e no MI 4733, que, por meio de interpretação analógica e
extensiva, equipararam as ofensas, injúrias e discriminações relacionadas
à sexualidade e gênero ao crime de racismo. É por haver essa equiparação
que o art. 1º, § 3º, desta proposição estabelece que os membros dos
clubes de futebol que praticarem racismo, LGBTIfobia e injúria
LGBTIfóbica deverão ser punidos nos termos do art. 243-G do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, que assim dispõe:

Código Brasileiro de Justiça Desportiva Art. 243-G - Praticar
ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito
em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência: PENA: suspensão de cinco a dez
partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico
ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de cento e
vinte a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa
natural submetida a este Código, além de multa, de R$ 100,00 (cem
reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já são diversas as punições no Brasil por atos de racismo nos
estádios de futebol, podendo ser citada a punição do Esporte Clube
Juventude, o primeiro clube brasileiro punido por racismo, pelas ofensas
racistas proferidas pela torcida ao jogador Tinga, do Internacional,
dentre muitas outras catalogadas pelo Observatório da Discriminação
Racional no Futebol, mas as ofensas LGBTIfóbicas continuam impunes,
mesmo havendo a equiparação entre racismo e homofobia.

REQUERIMENTO Nº 168 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente AO SECRETÁRIO MUNICIÁL
DE SAÚDE, SENHOR LULA FYLHO, solicitando informações
quanto aos motivos da ausência do fornecimento e distribuição dos
medicamentos rifampicina, ofloxacina e minociclina para tratamento
de pacientes com hanseníase na rede municipal  de saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de maio de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 169 / 2020

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Promotor Dr. Márcio
Thadeu Silva Marques, parabenizando pelo novo cargo de Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de maio de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 170 / 2020

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento
do Padre José Bráulio Sousa Ayres, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 18 de maio
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de maio de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 171 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 166 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre a transferência definitiva de propriedade
aos órgãos do Estado e dos Municípios, de veículos apreendidos pelo
Poder Judiciário.

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

REQUERIMENTO N° 172 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 158 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da testagem
obrigatória nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços, como medida preventiva a COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N°173 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 156 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre o plano de transição para a nova
normalidade, na forma de diretrizes, para prevenção de nova onda de
contaminação pela COVID19 no reabertura do comércio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N° 174 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 142 de 2020, de
minha autoria, que reconhece o falecimento em virtude da COVID19,
contraída no exercício das atribuições de categorias profissionais que
especifica, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão
especial.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N° 175 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 141 de 2020, de
minha autoria, que estabelece regras para a realização de audiência de
custódia no âmbito do Estado do Maranhão pelo período em que
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da epidemia de
COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020.- DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N° 176 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 140 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre a ampliação da garantia contratual de
produtos e serviços durante a pandemia de COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N° 177 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 139 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre a prioridade no atendimento de
profissionais da saúde e segurança pública durante a pandemia de
COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO N° 178 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária nº 80 de 2020, de
minha autoria, que dispõe sobre as modificações e revisões de negócios
jurídicos vigentes em período de calamidade pública em virtude da
COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

REQUERIMENTO Nº 179 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inc. VIII, do Regimento
Interno deste Poder, em conjunto com o Dep. Adelmo Soares,
apresentamos Requerimento de Congratulações ao Excelentíssimo
Governador do Estado Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de
Estado da Saúde Carlos Lula, por atenderem à nossa solicitação para a
implantação de leitos de Enfermaria e de Terapia Intensiva no Hospital
Macrorregional de Caxias, exclusivas para o tratamento da COVID-
19, com previsão de funcionamento a partir do dia 23/05/2020.

Desta forma, expressamos nossa gratidão ao Excelentíssimo
Governador e ao Excelentíssimo Secretário, reconhecendo a importância
desta medida que irá favorecer e beneficiar a população Caxiense. Por
estas razões é que ambos merecem nossos sinceros agradecimentos,
por serem incansáveis no seu empenho e dedicação durante a Pandemia
do COVID-19 em nosso Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. – Dra. Cleide Coutinho – Deputada Estadual – Adelmo
Soares – Deputado Estadual

REQUERIMENTO N. 180/2020

Senhor Presidente:

Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. após manifestação da Mesa, que seja formalmente
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oficiada a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do
Estado do Maranhão- SEINC, para apresentar a este Poder, cópias
dos processos de contratação, pagamento e execução, referente ao
processo abaixo descrito, com a finalidade de apurar eventual desvio
de recursos públicos, conforme denùncia em veículos da imprensa
local.

Cabe ressaltar, que em matéria publicada no dia 22 de maio de
2020, o blog do Luis Cardoso, publicou matéria detalhando um suposto
esquema de corrupção e desvio de recursos públicos da ordem de R$
7.310.000,00, comandado pelo secretário de Estado Simplício Araújo
e o subsecretário da pasta, Expedito Junior. O esquema criminoso,
segundo apurou o blog, envolve a contratação de empresas de fachada
para “prestação de serviços e manutenção preventiva, corretiva e
pequenos serviços nos Parques Empresariais e Distritos Industriais
no Estado do Maranhão”.

Em nota de resposta a matéria publicada, o secretário Simplício
Araújo, titular da pasta, afirmou que “ a licitação cujo objeto é
manutenção de deste patrimônio é realizada dentro da lei, com total
isonomia, publicidade, transparência”.

Com o objetivo de esclarecer os fatos narrados, e no pleno
dever constitucional de fiscais das ações do Poder Executivo,
requeiro,que após a deliberação da Mesa de Diretora desta Casa, sejam
requeridas cópias do processos que deram origem a contração, a
realização de pagamentos mediante comprovada efetiva execução dos
serviços descritos no objeto da referida contratação, por parte das
empresas: Agil Construções e Serviços LTDA ( CNPJ: 07.922.139/
000/-3), e Jakson pereira Leite - ME ( CNPJ: 00.319.507/0001-39).

Segundo demonstrativo  de pagamentos extraídos do Portal da
Transparência do Governo do Estado, a ÁGIL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, recebeu dos cofres públicos desde 2015 os seguintes
valores: 2015: R$ 268.184,98;  2016: R$ 1. 477.078,03; 2017  - R$
3.276. 308, 70; 2018: R$ 6.188.668,70; 2019: R$ 5.028.773,65; 2020:
R$ 1. 957.674,74; a empresa JAKSON PEREIRA LEITE -ME, recebeu
no ano de 2019, R$ 99.561,46 e em 2020, R$ 210.863,95.

Os valores vultuosos pagos às duas empresas carecem de
melhor explicação, devendo ser comprovado a lisura na contratação
das mesmas e o  efetivo cumprimento do objeto contrato, a fim de
resguardar o patrimônio público de quaisquer danos, e/ou comprovada
a malversação dos recursos públicos, a adoção das medidas cabiveis.

Assim, justificado está este requerimento, para que a citada
Secretaria de Estado, por meio de seus gestores, traga as devidas
elucidações perante esta Casa Legislativa.

Roberto Costa
Deputado Estadual - MDB

MOÇÃO DE PESAR Nº 020 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a família do Senhor, Ex-Prefeito
e Ex-Vereador ADELSON BRANDÃO, casado, empresário, um dos
percussores no empreendedorismo e da política local,  reconhecido na
região pelo seu potencial como uma das grandes lideranças políticas
onde participou ativamente do desenvolvimento político e social da
cidade de São Mateus - MA.

ADELSON BRANDÃO, popularmente conhecido como
DEDA BRANDÃO, por ser uma pessoa respeitada por todos e muito
querido dos amigos. estreou na vida como comerciante e na política
muito jovem, prestando relevantes serviços à comunidade de São
Mateus, Estado do Maranhão, e região.

Soube, ainda, usar eficazmente seu carisma, para que com seu
jeito de ser conquistasse muitas amizades. Assim, preencheu
meritoriamente sua estada entre nós, conquistando admiração e respeito
entre os nossos cidadãos, que reconheceram-no pelo ser humano que

sempre foi, pelo dinamismo e amor que impunha às suas tarefas, desde
àquelas que desempenhou como profissionalismo no empresariado
local e na política exercendo forte liderança.

Foi em primeiro lugar um amigo dos amigos. ADELSON
BRANDÃO, era um político que sempre procurou guiar-se pelo que
julgava ser o interesse público. Não tinha receio de falar e de buscar o
entendimento que fosse salutar para todos, bem como, para uma boa
convivência e relação política entre as lideranças na região.

 Vivemos um momento de saudades que não deve ser ofuscado
pela amargura, pois há de prevalecer o sentimento que plantou na
trajetória da sua estrada, pelos serviços prestados e pelas muitas
amizades que conquistou, na competência que sempre dedicou aos
seus planos e no seu jeito sensato de encarar o dia-a-dia. Assim,
justificou-se pelo exemplo de vida e se manterá harmoniosamente
preservado em nossa memória.        

Neste momento de tristeza, abraçamos sua família e rendemos
as nossas homenagens líder e ente querido ADELSON BRANDÃO,
pela sua dedicação como homem público e por ter conquistado o
respeito e admiração do nosso povo, bem como, de todas as pessoas
que conviveram com ele.

Hoje, não o temos mais entre nós, sobra-nos o registro da
gratidão, do respeito e da admiração pela figura de um amigo, pai de
família exemplar e de homem público que angariou a simpatia junto à
população de São Mateus, Estado do Maranhão.

É certo que deixará saudades, mas a essência da sua passagem
se manterá firme e viva no livro da vida que escreveu, contribuindo
para valorizar a missão que nos fora confiada por Deus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
maio de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 693 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Secretário municipal da Saúde, LULA FYLHO,
solicitando-lhes que adotem providências, A FIM DE
RESTABELECER COM URGÊNCIA, O FORNECIMENTO E A
DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS RIFAMPICINA,
OFLOXACINA E MINOCICLINA PARA OS PACIENTES QUE
REALIZAM O TRATAMENTO AMBULATORIAL DA
HANSENÍASE.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de restabelecer com urgência o fornecimento dos
medicamentos rifampicina, ofloxacina e minociclina. As medicações
são de suma importância para o tratamento ambulatorial da hanseníase
e a solicitação tem como fundamento o recebimento de uma série de
denúncias sobre a ausência de distribuição dos medicamentos acima
referidos pela prefeitura de São Luís, fato que tem impossibilitado a
continuidade do tratamento pelos pacientes enfermos.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de maio de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 694 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Gêneros Alimentícios do Maranhão, Sr. Manoel Antônio Barbosa,
solicitando que seja recomendado aos empresários abrangidos pela
categoria legalmente representada por esta Entidade que, dentro
das possibilidades de cada empresa e sem prejuízo à jornada normal de
trabalho dos empregados, possam ampliar o horário de atendimento
ao público, com vistas a reduzir de forma mais eficaz a
possibilidade de aglomeração de pessoas nas áreas internas e
externas dos mercados e supermercados em todo o Estado do
Maranhão.

A presente proposição se justifica em função do e elevado
contágio da COVID-19, doença causada pelo Coronavírus (Sars-CoV-
2), já reconhecida a pandemia pela Organização Mundial de Saúde e a
decretação do estado de calamidade pública pelo Governo do Estado
do Maranhão (Decreto nº. 35.672/2020), surgindo a necessidade, dentre
outras, de se evitar aglomerações. No Maranhão, o Decreto Estadual
35.731/2020 veda expressamente qualquer aglomeração de pessoas em
local público ou privado e a ampliação do horário de atendimento
ajudaria a diluir o fluxo de pessoas ao longo do dia nos estabelecimentos.

A presente medida tem a finalidade preventiva, como forma de
contenção do avanço do COVID-19 e busca minimizar os impactos e
riscos aos trabalhadores e aos clientes que inevitavelmente precisam
estar presentes nos estabelecimentos abrangidos pela
representatividade do Sindicato.

Por outro lado, Frisa-se que os mercados, feiras-livres e
comércio varejista de supermercados e de hipermercados possuem
autorização em caráter permanente para funcionar em HORÁRIO
LIVRE (incluindo feriados e domingos), independentemente de
qualquer autorização, desde que não haja norma coletiva que disponha
em contrário, conforme previsto no Decreto Federal nº 9.127/2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de maio de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 695 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário do Estado da Saúde, o
Senhor Carlos Lula, ao Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, bem como ao Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Lula
Fylho, solicitando a inclusão das pessoas com obesidade no grupo de
risco para atendimento prioritário nas ações preventivas e tratativas
contra a COVID-19 e H1N1 no âmbito do Estado do Maranhão, uma
vez que diversos estudos comprovam que a obesidade é o principal
fator de risco nas vítimas com menos de 60 (sessenta) anos e, por isso,
os obesos integram um grupo vulnerável ao vírus SARS-CoV-2.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
abril de 2020. – Dr. YGLESIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

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

INDICAÇÃO Nº 696 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Segurança Pública
do Maranhão o Senhor Jefferson Portela para requisição do quantitativo
de 20 bombeiros militares para ajudar no combate e prevenção do
COVID-19 no Município de Caxias- MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
maio de 2020 - Deputado Estadual - JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 697 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde
do Maranhão, o Senhor Carlos Lula,  para a disponibilização de
máscaras, EPIs, medicamentos e insumos hospitalares ( álcool gel 70%)
para o combate e prevenção do COVID-19 no Município de Matões-
MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
maio de 2020 - Deputado Estadual -  JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 698 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde
do Maranhão, o Senhor Carlos Lula,  para a disponibilização de
máscaras, EPIs, medicamentos e insumos hospitalares ( álcool gel 70%)
para o combate e prevenção do COVID-19 no Município de Santo
Amaro-MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
maio de 2020. - Deputado Estadual - JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 699 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde
do Maranhão, o Senhor Carlos Lula,  para a disponibilização de
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máscaras, EPIs, medicamentos e insumos hospitalares ( álcool gel 70%)
para o combate e prevenção do COVID-19 no Município de Tutóia-
MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
maio de 2020. - Deputado Estadual - JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 700 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde
do Maranhão, o Senhor Carlos Lula,  para a disponibilização de
máscaras, EPIs, medicamentos e insumos hospitalares ( álcool gel 70%)
para o combate e prevenção do COVID-19 no Município de Caxias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
maio de 2020. - Deputado Estadual -  JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 701 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento
Social do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser,
para que verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar
um caminhão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao
município de BOM JARDIM.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
reforço nos valores destinados ao município de Bom Jardim pelo PAA,
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda
a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 702 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a
viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de
PINDARÉ-MIRIM.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
reforço nos valores destinados ao município de Pindaré-Mirim pelo
PAA alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para
toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 703 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a
viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de BOM
JARDIM.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
reforço nos valores destinados ao município de Bom Jardim pelo PAA,
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda
a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 704 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento
Social do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser,
para que verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar
um caminhão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao
município de PINDARÉ-MIRIM.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
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reforço nos valores destinados ao município de Pindaré-Mirim pelo
PAA, alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para
toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 705 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento
Social do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser,
para que verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar
um caminhão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao
município de SANTA INÊS.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
reforço nos valores destinados ao município de Santa Inês pelo PAA
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda
a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 706 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a
viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de SANTA
INÊS.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo
promover a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer
de sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo
o desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o
reforço nos valores destinados ao município de Santa Inês pelo PAA
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda
a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 707 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JUNIOR, solicitando providências, no sentido de determinar À
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize O
REINICIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA
COM DRENAGEM, DAS RUAS QUE CONTORNAM A OBRA
ABANDONADA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MATERNIDADE,
NAS PROXIMIDADES DA FEIRA, NA UNIDADE 101, NO
BAIRRO DA CIDADE OPERÁRIA, NO MUNICIPIO DE SÃO
LUIS, considerando que o Poder Público Municipal deixou de concluir
o cronograma da obra desses logradouros públicos, abandonados muito
antes da pandemia do coronavirus, fotos em anexo.

Infraestruturas em pavimentação asfáltica com drenagem são
importantes para a segurança do transporte de veículos de passageiros,
para o trânsito de motocicletas, de bicicletas, de pedestres enfim, para
o escoamento da água pluvial quando no período das chuvas evitando
entupimento das galerias, bem como facilita a mobilidade humana,
quanto ao tempo que gasta o cidadão para se deslocar do local de
origem até o destino final, local de trabalho, por exemplo.

O aumento de veículos nas grandes metrópoles, o crescimento
urbano das cidades, exige das autoridades a execução de obras de
engenharia para adequação e reabilitação de vias urbanas nos bairros de
grande trafegabilidade na grande São Luís.

Segurança para transitar em vias urbanas é condição necessária
para reduzir o índice de acidentes com os mais diversos modais de
transportes, principalmente nas cidades onde a mobilidade humana
atingiu níveis de quase estagnação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 20 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 708 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente Tribunal de Justiça do Maranhão, Exmo.
Dr. Lourival de Jesus Serejo Sousa, solicitando que seja criado um
projeto de conciliação e mediação pré-processual para resolução
de conflitos oriundos do inadimplemento contratual fundado em
razões fáticas decorrente dos efeitos da Covid-19.

A presente proposição se justifica em função perspectiva de
elevado número de conflitos que estão surgindo e que ainda estão por
surgir em decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais,
sendo unânime o entendimento de que a pandemia interferirá, de algum
modo, no exato cumprimento dos contratos, com prognóstico de
judicialização em massa, em notório prejuízo à celeridade da tramitação
dos processos já existentes.

Embora a provável saída para crise jurídica está na aplicação
da teoria da imprevisão, considerando-a como caso fortuito ou força
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maior, ou até mesmo a aplicação de alguma legislação, como o Código
de Defesa do Consumidor e a teoria do rompimento da base objetiva
do contrato, para transitoriedade do atual momento que
sistematicamente vem sendo apresentada como solução pelos Governos
e discutido nas casas legislativas, esta por si só não se revelará suficiente
para solução dos conflitos.

É indiscutível a importância do Poder Judiciário no resguardo
à segurança jurídica, à previsibilidade, à estabilidade do mercado e à
força vinculante dos contratos e, neste momento atípico e de crise que
vivenciamos, a relevância se mostra ainda maior, revelando-se
indispensável a solução pela via pré-processual de autocomposição,
em caráter complementar às já existentes.

A solução extrajudicial para os conflitos decorrentes dos efeitos
da Covid-19 possibilita que as partes e seus advogados equilibrem a
relação jurídica consensualmente, através da mitigação do prejuízo.
Não há dúvidas alguma que a melhor forma de intermediar as crises
entre as partes não é mediante imposição judicial, mas sim por meio da
mediação, onde se alcança a verdadeira paz social.

A exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou o “Projeto-
piloto de conciliação e mediação pré-processuais para disputas
empresariais decorrentes dos efeitos da Covid-19” (Provimento CG
11/2020), por meio do qual o interessado pode enviar e-mail para o
tribunal indicando qual o conflito e a qualificação das partes, a partir
do que o juiz designado agendará audiência de conciliação a ser
realizada online, por sistema eletrônico do tribunal. Se infrutífera a
conciliação, será designada audiência mediação.  

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de maio de 2020. – DUARTE JÚNIOR – Deputado
Estadual – PARÁ FIGUEIREDO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 709 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário do Estado da Saúde, o
Senhor Carlos Lula, solicitando a retomada da construção de hospital
do município de São Mateus - MA. Frise-se que, com o aumento
exponencial dos casos de COVID-19 no interior do Estado do
Maranhão, é importantíssimo que os esforços do Poder Público estejam
voltados para o fortalecimento do sistema de saúde pública para além
da capital São Luís. Enfatize-se, também, que essa solicitação é feita
em decorrência dos constantes pedidos que os munícipes de São Mateus
encaminham ao nosso gabinete.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
maio de 2020. – DR. YGLESIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

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

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 007/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 162/

2020, de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que dispõe sobre
a vedação da suspensão e/ou cancelamento dos planos de saúde por
falta de pagamento, durante a vigência do plano de contingência do
novo corona vírus (COVID-19) e dá outras providências.

Em síntese, a propositura de lei visa proibir às operadoras de
planos de saúde a suspender e/ou cancelar os planos de saúde por falta
de pagamento, durante o período em que estiver em vigor as medidas
de combate ao Novo Corona vírus (COVID-19).

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 336/2020).
Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do
consumidor, caso em espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
dispõe sobre a proibição e aplicação de medidas com vistas ao estado
de emergência em vigor, uma vez que a crise financeira se instalará e a
grande maioria da população maranhense não conseguirá arcar com
seus planos de saúde. A crise na saúde formada pelo vírus poderá ainda
se agravar mais, caso grande parte da população tiver seus planos de
saúde cancelados ou suspensos por impossibilidade financeira de arcar
com as mensalidades.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que as medidas
preventivas propostas, objetivam amparar o consumidor durante o
período do plano de contingência do novo corona vírus (COVID-19),
pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 162/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

e das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto
de Lei nº 162/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Leonardo Sá
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 039/2020-GAB

João Lisboa/MA, 20 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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Palácio Manuel Beckman
Av. Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Calhau
São Luís/MA
CEP 65071-750
Assunto: Solicitação de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública

Sr.  Presidente,

Em atenção ao disposto no Decreto Municipal n.º 032/2020, de
17 de maio de 2020, e no art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio
de 2000, solicito a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de
calamidade pública com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em
decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial
da Saúde, com as consequências dispensadas do atingimento dos resultados
fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como se sabe, a pandemia internacional ocasionada pela infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) evidencia impactos
que ultrapassam a saúde pública e abalam a economia como um todo, com
projeções oficias que indicam forte queda do produto interno bruto nacional
neste ano.

Deste modo, a velocidade da contaminação do vírus globalmente
exige rápida resposta do Poder Público. Não há margem para erros nem
tempo para hesitação. A população de João Lisboa espera ação dos seus
governantes para diminuição dos impactos negativos sobre a vida de cada
família e para manutenção da integridade do tecido social.

Neste contexto, desde o início da Pandemia o Município de João
Lisboa vem sendo adotado diversas medidas para desacelerar a taxa de
contaminação e evitar o colapso do sistema de saúde local. De outra banda,
sabe-se que essas ações resultam inevitavelmente em forte queda das
atividades econômicas, uma vez que envolvem reduzir dinâmicas sociais,
mantendo a população em casa e fechando temporariamente o comércio
não essencial. Em que pese serem medidas necessárias para a proteção da
saúde da população, por outro lado, são ações com consequências sobre o
nível de renda, bem-estar, emprego, produção e arrecadação.

Com efeito, cabe as autoridades governamentais enfrentar os
desafios que transcendem as questões de saúde, garantindo a proteção dos
mais vulneráveis, e ao mesmo tempo, permitindo a retomada da atividade
econômica quando a crise sanitária tiver sido superada.

Sobreleva notar, portanto, que a emergência do surto do Covid-19
como calamidade pública gerará fortes impactos sobre a economia
joãolisboense, com diminuição da arrecadação e da capacidade de
atingimento das metas fiscais estabelecidas, impossibilitando o
estabelecimento de parâmetros seguros sobre novos referenciais de
resultado fiscal que poderiam ser adotados.

Por consequente, neste cenário de inequívoca queda de receitas e
de aumento de despesas municipais, a aplicabilidade dos mecanismos de
contingenciamento exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal poderia
inviabilizar o próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública
ora debatida, não servindo ao propósito de agir contra a crise, em sentido
contrário ao interesse público.

A luz do permissivo contido no art. 65 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, faz-se necessário a utilização da medida lá prevista, de forma
excepcional, no escopo de que, reconhecida a calamidade pública pela
Assembleia Legislativa, o Município de João Lisboa seja dispensado do
atingimento dos resultados fiscais e demais limites, prazos e procedimentos,
conforme art. 65 da referida Lei Complementar.

É oportuno consignar neste contexto, que o Município de João
Lisboa, inobstante o pedido de que trata o presente expediente, mantém o
seu firme compromisso quanto à observância dos demais dispositivos
previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não alcançados pelo
permissivo do art. 65, em especial do disposto no art. 42 desta Lei
Complementar.

À vista do exposto é que se pede o reconhecimento, pela Assembleia
Legislativa, da situação de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro
de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus. Com efeito,

viabilizar-se-á a eficácia das ações do Município, com os fins de atenuar os
efeitos negativos para a saúde e para a economia local.

Na oportunidade, apresento protesto de estima e distinta
consideração.

JAIRO DE MADEIRA DE COIMBRA
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2020

“Declara situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de João Lisboa (MA) e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo
novo coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complementação às ações definidas no Decreto
Municipal n. 31, de 10 de maio de 2020 e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, da
Lei  Orgânica do Município,

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

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 dispõe 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 nº 101 de 04 de Maio de 2020, em seu artigo
65; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de João Lisboa as regras, procedimentos e medidas
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pública;
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DECRETA:

Art. 1.º Fica declarado estado de calamidade pública no Município
de João Lisboa, 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 as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 31, de 10 de março de 2020, acrescidas
do que dispõe o presente ato.

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

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

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

 Art. 3.º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 25 de maio de 2020, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas
seguintes secretarias: (Redação dada pelo art. 2º, do Decreto Municipal nº
31, de 10/05/2020).

I – Secretaria Municipal de Saúde;
II – Secretaria Municipal de Assistência Social;
III – Secretaria Municipal de Infraestrutura;
IV – atividades de fiscalização e exercício do poder de polícia do

Município;
V – serviços de iluminação e coleta de lixo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I, II, III e
V laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4.º 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 Municipal nº
002/98 e demais legislações especiais.

Art. 5.º 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 ao risco de contágio
pela COVID-19, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6.º 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.

Art. 7.º 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. 8.º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores da saúde, assistência social e do serviço
funerário.

Art. 9.º Ficam vedados, ao longo do período de situação 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. 10. 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 realiza-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;

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

Art. 13. 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. 14. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 25 de
maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) supermercados e mercados;
c) feira livre, exceto aos sábados;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e) clínica, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f) padarias;
g) açougues;
h) hortifrútis granjeiros;
i) postos de combustíveis;
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j) pontos de venda de água e gás;
l) lojas de material de construção;
m) atividades industriais;
n) serviços de fabricação, distribuição e comercialização de produtos

óticos;
o) atividades de controle de pragas;
p) atividades de recebimento e processamento de pagamento a

empresas comerciais que trabalham em sistema de carnês;
q) 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;

r) serviços funerários;
s) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos hospitalares;
t) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
u) atividades de segurança pública e privada;
v) telecomunicações e internet;
w) 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 O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a sábado.

§ 3º Os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar
deverão limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoas para da
5m² (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.

§ 4º 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.

§ 5º. 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. 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. 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. 19. 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. 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; 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. 21. Para enfrentamento da 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. 22. 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. 23. Compete ao Comitê de Crise criado no Decreto Municipal
nº 015/2020, definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento
da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto.
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Art. 25. Fica o Município de João Lisboa 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,
em consonância com o Decreto Estadual nº 35.784, de 03 de abril de 2020.

Art. 29. Fica autorizado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de João Lisboa e a instalação de barreiras com a
finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Fica autorizado o remanejamento, acaso necessário, de todos
os servidores investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas,
tributários, meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário 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.

§ 2º 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 João Lisboa para auxiliar na fiscalização e conscientização
nas barreiras.

§ 3º 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.

§ 4º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 5º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município de
João Lisboa, 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 (caso possua
instrumento para esse procedimento), colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

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

Art. 32. Na hipótese de óbito de cidadão joãolisboense, 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 O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 33. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar o
contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da
COVID-19.

Art. 34. 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. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com vigência até 31.12.2020, ou enquanto durar o estado de calamidade
pública.

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Lisboa (MA), em 17 de

maio de 2020.

JAIRO DE MADEIRA DE COIMBRA
Prefeito Municipal
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