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PROJETO DE LEI Nº 173 / 2020

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA JANELA
ANUAL PARA DESLOCAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

Art. 1. A presente lei disciplina a janela anual de deslocamento dos
profissionais de saúde no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. As disposições desta Lei aplicam-se, no que
couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por
órgãos do Poder Executivo.

Art. 2. No período de 01 a 30 de janeiro fica estabelecida a janela
anual de deslocamento dos profissionais de saúde no Estado do Maranhão.

§ 1º O deslocamento do servidor para lotação em outra unidade de
saúde ocorrerá diante da disponibilidade de vaga e no período fixado no
caput.

§ 2º O deslocamento do servidor para outra unidade de saúde fica
condicionado ao preenchimento da antiga lotação.

Art. 3. O direito de deslocamento e preferência para escolha da
lotação será fixado conforme a ordem cronológica de requerimento.

Art. 4. Para fins desta lei, considera-se profissional de saúde
qualquer profissão exercida no âmbito da unidade de saúde.

Art. 5. O pedido de deslocamento por meio da janela anual fica
limitado a duas transferências no período de cinco anos, sem prejuízo dos
deslocamentos realizados de ofício pela Administração Pública.

Art. 6. Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias, a partir da
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Programa “Janelas da Saúde” prevê janela anual de 30 (trinta)

dias para que a Administração Pública leve a efeito o deslocamento dos
servidores públicos da área da saúde, o qual, por óbvio, respeitará o interesse
público e a regulamentação a cargo do Poder Executivo, já que a concessão
do pedido ocorre a critério da Administração Pública.

Sobreleva notar que o programa observará um sistema de trocas
de lotação, pois a remoção somente será materializada se a vaga da atual
lotação do servidor, a ser deslocado, for preenchida por outro servidor
mediante o referido programa. Trata-se, pois, de verdadeiro benefício aos
profissionais da saúde.

E as justificativas são muitas para que se efetive o presente Projeto
de Lei.

A uma, o programa terá por destinatários os profissionais da
saúde, em especial os técnicos de enfermagem e enfermeiros, que
representam, hoje, 60% (sessenta por cento) dos profissionais da saúde,
sendo que cerca de 50% (cinquenta por cento) da classe no Estado do
Maranhão trabalha tanto na capital, São Luís/MA, quanto na Rede Pública
de Saúde.

A duas, reduzir o absenteísmo, isto é, a ausência do servidor no
ambiente de trabalho, seja por faltas, saídas ou atrasos, justificados ou
não, afetando a eficácia e eficiência da Administração Pública.

A três, reduzir os fatores de riscos biológicos na questão sanitária,
uma vez que os profissionais de saúdes estão na linha de frente no combate
as doenças infectocontagiosas, de modo que a sua exposição após uma
longa jornada de trabalho deve ser evitada ante a eventual possibilidade de
disseminação de doenças.

A quatro, promover o bem estar do servidor, uma vez que os
longos deslocamentos suportados pelos profissionais da saúde
comprometem, a um só tempo, o convívio familiar, tempo de repouso,
bem como a renda do servidor que canaliza seus recursos com gastos para
transporte, inclusive prejudicando a mobilidade urbana em razão de longos
trajetos.

A cinco, facilitará a harmonia dos relacionamentos interpessoais
no ambiente de trabalho, porquanto o servidor não ficará perpetuamente
em uma lotação que não se sente acolhido.

A seis, está plasmada nos princípios constitucionais da
Administração Pública, em especial a eficiência e impessoalidade, haja
vista que otimizará o rendimento dos profissionais da saúde, assim como
fixará critérios objetivos para o deferimento dos pedidos de deslocamento.
Outrossim, o Projeto de Lei em exame em nada prejudica os eventuais
deslocamentos de servidores públicos levado a efeito de ofício pela
Administração Pública.

À exemplo das justificativas supra, imagine alguém da enfermagem
morando na área Itaqui Bacanga e trabalhando na UPA do Araçagi. Esse
servidor gasta diversas horas do mês para se deslocar ao trabalho, causando,
então, fadiga e ônus financeiro tanto para chegar ao trabalho quanto para
retornar à sua residência. Imagine, ainda, após 12 (doze) horas de plantão
sair às 19h do Araçagi e se deslocar para área Itaqui Bacanga, sendo que em
ambos os bairros se têm unidades de saúde do Estado.

Lado outro, à exemplo do atual período de pandemia do coronavírus,
imagine os longos trajetos enfrentados pelos profissionais de saúde, que,
por diversas vezes, fazem uso do transporte coletivo, de modo que acabam
expondo terceiros a riscos sanitários, assim como ainda ficam suscetíveis
a serem hostilizados pela sociedade.

Por último, cumpre consignar que os servidores que laboram em
unidades de saúde se submetem aos mesmíssimos problemas suportados
pelos profissionais de saúde, razão pela qual merecem a extensão dos
efeitos do Projeto de Lei em comento.

Portanto, ao fixar uma janela anual para que os profissionais da
saúde possam ter direito a serem deslocados para próximo das suas
residências, ou outro local mais conveniente, a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão estará prestigiando o clamor público, de modo que,
a um só passo, estará dando o devido reconhecimento aos nobres
profissionais da saúde que desempenham serviços essenciais.

PARÁ FIGUEIREDO
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 174 / 2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 11.259
DE 14 DE MAIO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE
OS DESCONTOS NAS MENSALIDADES DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DURANTE A
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA
COVID-19.

Art. 1º - Modifica-se o art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259
de 2020, que passa a viger com a seguinte redação:

Art. 1º - Ficam as instituições de ensino infantil, fundamental,
médio – inclusive as de ensino integral, técnico e superior da
rede privada, bem como pós-graduações que adotem aulas
presenciais na metodologia de ensino, e instituições privadas e
públicas de ensino de idiomas que cobrem taxas de seus alunos,
obrigadas a reduzirem suas mensalidades durante o período
de vigência da Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional - ESPII pela Organização Mundial
da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela
COVID-19, ou do Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do
Estado do Maranhão, nas seguintes proporções: (NR)

Art. 2º - Adicionam-se incisos IV e V ao art. 1º da Lei Ordinária
Estadual nº 11.259 de 2020:

IV – 100% (cem por cento) de desconto para os alunos com
síndrome do espectro autista ou qualquer outra condição ou
deficiência que impossibilite o acompanhamento  das aulas
ministradas telepresencialmente;
V – desconto proporcional à carga horária do contra-turno
que não estiver sendo ministrada.
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Art. 3º - Modifica-se o Parágrafo único do art. 3º da Lei Ordinária
Estadual nº 11.259 de 2020.

Parágrafo único. Em caso de restituição, o prestador de serviço
terá até 06 (seis) meses para sua efetivação, contados da data
de encerramento do estado de calamidade pública no Estado

Art. 4º - Modifica-se o art. 4º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259
de 2020, que passa a viger com a seguinte redação:

Art. 4º - A redução de que trata a presente Lei será
automaticamente suspensa com o fim da Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional -
ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, ou do
Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão.
(NR)

Art. 5º - Modifica-se o art. 6º e cria-se um parágrafo único na Lei
Ordinária Estadual nº 11.259 de 2020, que passam a viger com a seguinte
redação:

Art. 6º - Para efeito de interpretação do art. 1º, I, II e III, a
aplicação desta lei deve-se dar a partir da data de publicação
do Decreto nº 35.662, de 16 de março de 2020. (NR)
Parágrafo único - Os descontos não concedidos antes da
publicação desta lei deverão ser efetuados nas mensalidades
vincendas correspondentes ao desconto devido em cada mês
não usufruído anteriormente.

Art. 6º - Cria-se o art. 7º na Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de
2020, que passa a viger com a seguinte redação:

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos enquanto durar a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da
Infecção Humana pela COVID-19 ou o Decreto nº 35.662 de
2020, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 7º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa tem como objetivo
corrigir uma inadequação na Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 14 de
maio de 2020, que dispõe sobre os descontos nas mensalidades das
instituições de ensino durante a suspensão das atividades em virtude da
COVID-19.

A correção pretendida visa dirimir celeumas interpretativos quanto
a aplicação das obrigações criadas pela Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de
2020, vez que as instituições de ensino estão se recusando a aplicar
preteritamente os descontos que são devidos desde a suspensão das
atividades presenciais. Por isso, deixa-se claro que, para efeito de
interpretação do art. 1º, I, II e III, a aplicação da Lei Ordinária Estadual nº
11.259 de 2020 deve-se dar a partir da data de publicação do Decreto nº
35.662, de 16 de março de 2020. Conclusão que pode ser extraída por
interpretação teleológica da norma, mas a má-fé tem obstruído. Frise-se
que há decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
na Ação Civil Pública nº 0813752-52.2020.8.10.0001 determinando o
cumprimento da legislação, ante tantas recusas dos administradores das
instituições de ensino.

Destaque-se que esse tipo de disposição, que determina a incidência
da norma sobre fatos pretéritos, não é nenhuma novidade no ordenamento
jurídico. Cite-se, como exemplo, a Lei Complementar Federal nº 118 de
2005:

Art. 3o - Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o §
1o do art. 150 da referida Lei;
Art. 4o - Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após
sua publicação, observado, quanto ao art. 3o, o disposto no
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

Além disso, acrescentou-se que os descontos não concedidos antes
da publicação da lei deverão ser efetuados nas mensalidades vincendas
correspondentes ao desconto devido em cada mês não usufruído
anteriormente, para que os consumidores não sejam prejudicados pela
morosidade natural da tramitação legislativa, já que o fato gerador do
desconto deu-se em 16 de março de 2020, com a publicação do Decreto nº
35.662, e a lei só foi sancionada pelo Poder Executivo em 14 de maio de
2020, ou seja, 59 dias, acumulando, assim, dois meses de descontos que
não foram repassados aos consumidores.

Considerando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é
pacífica no que se refere a relação entre instituições de ensino e os alunos
ser de consumo (RE 641.005 PE, dentre outros), a Constituição Federal e
a Constituição do Estado do Maranhão afirmam ser competência
concorrente entre os entes legislar sobre relações de consumo (art. 24, V e
art. 12, II, e, respectivamente), escapando, assim, de qualquer objeção
sobre inconstitucionalidade da proposição por, hipoteticamente, dispor
sobre matéria civilista, evidenciada está a prevalência das disposições
consumeristas sobre essa matéria. Por isso, contamos com a colaboração
dos pares para aprovação desta proposição.

REQUERIMENTO Nº 183 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares do Padre José Bráulio Sousa
Ayres, falecido no dia 18 de Maio de 2020, mais uma vítima do COVID-
19.

Padre José Bráulio exercia atualmente a função de pároco da
Paróquia Santíssima Trindade, na Cidade Olímpica. Se destacou e sempre
será lembrado, não somente pela Arquidiocese, mas por todo Maranhão,
pela disposição na retomada da formação de novos presbíteros.

Aos 66 anos Padre Bráulio nos deixou um exemplo de servo de
Deus.

Registramos nossos sentimentos e solicitamos que esta mensagem
de pesar seja encaminhada à família do Padre Bráulio, à Paróquia Santíssima
Trindade, na Cidade Operária, e para a Arquidiocese de São Luís.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 19 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

MOÇÃO Nº  21 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO ao
posicionamento da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos
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Direitos Humanos, Exmª Sra Damares Alves, em reunião ministerial
no último dia 22 de abril deste.

“A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos
responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão
de governadores e prefeitos. E nós tamo subindo o tom e
discursos tão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar
pesado com governadores e prefeitos.”

O Brasil já apresenta, no dia de hoje, um relatório que nos coloca
como o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados
da COVID 19, atrás, somente dos Estados Unidos. São mais de 22 mil
famílias que perderam um ente querido.

Os Governadores e Prefeitos estão criando normas e decretos
para desacelerar a disseminação do vírus em seus estados e cidades e diga-
se de passagem, estão trabalhando sem o apoio do Governo Federal e
enfrentando, sozinhos, esse maldito vírus que é a COVID 19.

Comitês estão sendo criados e Governadores têm se organizado
por regiões para juntos, criarem estratégias e ações de enfrentamento à
pandemia causada pelo coronavírus. O Governadores estão realizando
reuniões periódicas com autoridades científicas brasileiras e de outros
países, a exemplo da Itália, da Alemanha e da China, para discutir soluções
na tentativa de frear a disseminação de casos da Covid-19. Eles não têm
medido esforços.

Portanto repudiamos a fala autoritária e ameaçadora da Ministra
Damares que desconsidera todo esforço que está sendo feitos nos estados,
pelos Governadores e em cada cidade, por seus prefeitos, para combater o
coronavírus.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 25 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

MOÇÃO Nº 22 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO ao
posicionamento do Ministro da Educação, o Exmº Sr. Abraham
Bragança de Vasconcellos Weintraub, em reunião ministerial no último
dia 22 de abril deste.

“(...) Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia.
Começando no STF.”
“Odeio o termo ‘povos indígenas’, odeio esse termo. Odeio. O
‘povo cigano’. Só tem um povo nesse país. Quer, quer. Não
quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser
preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente
de índio, mas tem que ser brasileiro, pô! Acabar com esse
negócio de povos e privilégios.”

Com a primeira fala o Ministro da Educação já poderia ser preso,
quando ele chama os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de
vagabundos e defende mandá-los para a prisão. Um desrespeito à
democracia, pois jogam a República no caos, desrespeitam as leis, as
instituições e ignoram a Constituição.

A estabilidade econômica e social do País só é possível com
democracia, o fortalecimento de suas instituições, a harmonia entre os
Poderes e o respeito à vida do povo brasileiro.

Nesse momento dramático da vida nacional, com crise econômica
agravada pela pandemia de coronavírus ante um governo incapaz de enfrentar
os gigantescos desafios, esse tipo de posicionamento de um Ministro de
Estado acelera a crise institucional, pois revela nitidamente como o
presidente Bolsonaro e seus ministros desprezam as instituições e o povo
brasileiro.

E quando ele fala do ódio ao termo “povos indígenas”, ele contraria
a Carta Magna que afirma que são reconhecidos aos índios sua organização
social, seus costumes, suas crenças e suas tradições, ignorando assim a
realidade demográfica e étnica brasileira.

De acordo com o Censo de 2010, existem 305 etnias no Brasil,
com pouco mais de 800 mil indígenas e 274 línguas diferentes faladas por
esses povos. Além dos mais de 800 mil indígenas contabilizados pelo
Censo, o Brasil tem hoje 114 registros de índios isolados, dos quais 28 são
confirmados. O avanço democrático e humanista da Constituição de 1988
preserva e dá direito às minorias, entre elas justamente esses povos
indígenas.

Repudiamos veementemente as falas do Ministro da Educação. O
Brasil é pluriétnico, e o respeito à diferença é um conceito basilar. É por
isso que as minorias estão descritas na Constituição, para preservar a
diversidade brasileira. Não aceitaremos nenhuma tentativa de quebra da
ordem institucional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 25 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

MOÇÃO Nº 23 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO ao
posicionamento do Ministro da Economia, o Exmº Sr. Paulo Roberto
Nunes Guedes, em reunião ministerial no último dia 22 de abril deste.

“(...) O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização.”
“O BNDES e a Caixa, que são nossos, públicos, a gente faz o
que a gente quer. Banco do Brasil a gente não consegue fazer
nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa p****....”

O Ministro da Economia, em meio a crise econômica pela qual
passa o país por conta da pandemia do coronavírus, não fala em como
organizar a economia do país durante e nem pós crise. Ele se preocupa em
privatizar o Banco do Brasil que é o Banco dos Brasileiros que garante
acesso a políticas sociais como por exemplo, o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), que favorece 12 milhões de famílias do
campo, entre tantas outras.

O Brasil vive um momento dramático da vida nacional, com crise
econômica agravada pela pandemia ante um governo incapaz de enfrentar
os gigantescos desafios, esse tipo de posicionamento de um Ministro de
Estado acelera a crise institucional, pois revela nitidamente como o
presidente Bolsonaro e seus ministros desprezam as instituições e o povo
brasileiro. Essa não é a primeira vez que o ministro ataca os bancos públicos.

O BB é o segundo maior banco do país em ativos, com um valor
de mercado de R$ 146 bilhões. A venda do Banco do Brasil é uma ameaça
a redução de agências em todo país, pois é o maior banco em crédito rural
e muitas vezes é dono da única agência de cidades pequenas, garantindo
com sua presença em todos os lugares, que o dinheiro circule na região e
que funcionários públicos e aposentados recebam seus salários.

A privatização põe em risco o acesso ao crédito e a inclusão
financeira no país, além de ser um ataque ao emprego de aproximadamente
94 mil funcionários, com mudanças salariais ou até mesmo demissões em
massa.

Por isso repudiamos a proposta do Ministro da Economia, que
põe em risco a economia do país no momento em que coloca à venda um
banco público, prejudicando grande parte dos brasileiros que dependem
de linhas de créditos acessíveis para garantir melhores condições de vida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 25 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT
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MOÇÃO Nº 24 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO ao
posicionamento do Ministro do Meio Ambiente, Exmº Sr. Ricardo
Salles, em reunião ministerial no último dia 22 de abril deste.

“Nós temos a possibilidade nesse momento que a atenção da
imprensa tá voltada exclusiva quase que exclusivamente pro
COVID, (...). A oportunidade que nós temos, que a imprensa
está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar
as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação,
todas as reformas ...”

Em sua fala o ministro disse que considerava o momento uma
oportunidade para modificar normas que podem ser questionadas na Justiça.
Também sugeriu fazer uma “baciada” de alterações e “passar a boiada”.
“Tem uma lista enorme, em todos os ministérios que têm papel regulatório
aqui, para simplificar. Não precisamos de Congresso”, declarou.

Em um momento de tanta instabilidade e insegurança na saúde do
nosso povo brasileiro, é inaceitável que um Ministro de Estado use a
morte de milhares de brasileiros para ocultar ilegalidades. Sua fala só ratifica
o que temos, repetidas vezes denunciado: que este Governo tem como
projeto orientado o desmantelamento das políticas e dos órgãos de controle.

Não existe isso de “ir passando...”por cima das florestas”... das
normas ambientais. Não vamos permitir que tais ações coloquem em risco
a floresta amazônica e todo nosso patrimônio ambiental. Sem contar que
essa fala, por si, já elimina de vez nossa credibilidade internacional, cria
risco para investidores e amplia a perda da nossa capacidade de fazer
negócios.

Por isso repudiamos o comportamento inaceitável do Ministro
Ricardo Salles e endossamos o pedido de que ele seja afastado do cargo por
não ter condições de conduzir nosso patrimônio ambiental.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 25 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº  713/2020

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 Exmº Governador do Estado, Flavio Dino, e ao
Ilmº Senhor Secretário Estadual de Saúde, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando kits de medicamentos para pacientes com
COVID-19 no município de Itinga do Maranhão.

Como uma excelente medida a Secretaria de Estado da Saúde inseriu
um novo protocolo medicamentoso para tratamento de pacientes
diagnosticados com Covid-19 que estão com sintomas leves. A medida
contempla pessoas com comorbidades, sem doença cardíaca, do 1º até o 5º
dia de infecção do vírus.

O protocolo consiste em um conjunto de fármacos que combinam
Hidroxocloroquina, Azitromicina, um corticoide, vitaminas C e D, além de
remédios para febre e dores, como paracetamol e dipirona que estão sendo
disponibilizados pelo Governo do Estado para pacientes que procuram as
UPA’s e Unidades de Saúde que estão sob a gestão do Estado.

O município de Itinga do Maranhão, segundo o boletim divulgado
pela Secretaria de Saúde do Maranhão no último dia 19 deste, já possui 51
casos confirmados de COVID-19, número que só tende a aumentar, tendo
em vista que muitas pessoas sequer foram testadas e possuem sintomas.

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde ampliará o
protocolo para outras unidades da rede de gestão estadual nas demais
regiões, vimos solicitar que o município de Itinga do Maranhão seja

contemplado com esses kits de medicamentos (Hidroxicloroquina,
Azitromicina, um corticoide, vitaminas C e D, além de remédios para febre
e dores) para que o vírus não se espalhe ainda mais na cidade, no momento
em que as pessoas infectadas serão imediatamente tratadas quando
apresentarem os sintomas e assim evitaremos que muitas famílias venham
a perder seus entes queridos para esse vírus.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 20 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 714 /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 Exmº Governador do Estado, Flavio Dino, e ao
Ilmº Senhor Secretário Estadual de Saúde, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando a cessão de uma ambulância para o município
de Governador Nunes Freire.

O município de Governador Nunes Freire dispõe de um Hospital
tipo pronto socorro, porta aberta 24h, com 52 leitos ativos e capacidade
média de internação de 364 pacientes/mês, funcionando em prédio locado
e com condições estruturais precárias, local onde, em função da pandemia
de covid-19, a capacidade de internação foi ampliada para mais 15 leitos
clínicos de uso exclusivo de pacientes próprios e oriundos de municípios
da região (Amapá do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Candido
Mendes, Carutapera, Centro do Guilherme, Godofredo Viana, Gurupi,
Junco do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho,
Presidente Médici e Santa Luzia do Paruá), que totaliza aproximadamente
190.056 habitantes que utilizam deste Hospital para atendimento de
urgência e emergência.

O número de pessoas infectadas por Covid-19 só aumenta a cada
dia na região. O Ministério Público tem feito contato com a Secretaria de
Saúde do Estado para que essa doação seja feita o mais rápido possível
pois o município não tem ambulâncias para transportar casos graves ou
respirador.

No último Boletim divulgado pelo Governo do Estado no dia 18
de maio, 153 casos já foram confirmados nestes 14 municípios da região e
a necessidade é urgente de adquirir uma ambulância que venha substituir as
duas ambulâncias existentes antigas e que somente uma delas estava em
funcionamento.

Diante do exposto, ratificamos a necessidade da cessão de uma
ambulância Tipo-D (UTI Móvel), devidamente equipada com respirador
mecânico para dar suporte aos trabalhos da equipe de saúde do município
de Governador Nunes Freire e região para o combate do Covid-19.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 19 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 715 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
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INFRAESTRUTURA (SINFRA) CLAYTON NOLETO, sugerindo
providências no sentido de determinar AGILIDADE NA CONCLUSÃO
DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO
NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO. A obra faz parte do importante
projeto “Praça da Família” idealizado e executado pelo Governo do Estado
do Maranhão, obra muito aguardada pela população e que irá garantir um
espaço lúdico, educativo e cultural, criando assim um espaço de integração
social. A Praça do Centenário é um patrimônio histórico e cultural da
cidade de Pinheiro e a muito tempo espera por um projeto de revitalização
para que a população possa desfrutar de um espaço público de lazer e
convivência. Importante destacar, a importância social da obra que irá
possibilitar o acesso mais democrático da população ao lazer.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 25 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO 716 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE
INFRAESTRUTURA DO ESTADO (SINFRA) SENHOR CLAYTON
NOLETO, solicitando a destinação de 20KM DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA “MAIS
ASFALTO” DO GOVERNO DO ESTADO. A presente indicação visa
melhorar o acesso e a trafegabilidade dos pinheirenses e visitantes nas
principais ruas e avenidas da cidade que se encontram em péssimas
condições, necessitando de serviços urgentes de infraestrutura. O Programa
“Mais Asfalto” contempla todos os municípios maranhenses investindo
na restauração de ruas e avenidas. Executado pela Secretaria de Infraestrutura
do Estado (SINFRA) em parceria com as prefeituras, o programa é um
processo contínuo que tem como objetivo colaborar para a melhoria da
trafegabilidade urbana. A pavimentação possibilita qualidade de vida e
desenvolvimento aos espaços urbanos.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 25 de maio de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 170/2020-GP

Imperatriz-MA, 26 de maio de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís - MA
Referência: reconhecimento de estado de calamidade pública no município
de Imperatriz.

Senhor Presidente,

Cumprimentando inicialmente Vossa Excelência, considerando o
aumento significativo dos casos de Covid-19 em Imperatriz, o que acarretou
na super lotação dos leitos de UTI’s e o surgimento de novas ações para o
enfrentamento da pandemia, venho através do presente expediente, com
fundamento no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhar o
Decreto Municipal nº 023/2020, com as motivações nele expostas, para
que seja reconhecido por esse Poder Legislativo o estado de calamidade
pública neste município.

Ressaltamos a importância do reconhecimento para que o
município de Imperatriz consiga suspender a contagem dos prazos e as
disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, bem como ser dispensado
do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista
no art. 9º, todos da Lei Complementar nº 101/2000.

Por fim, solicita ainda que os efeitos retroajam à data de 21 março
de 2020.

Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus
préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO

DECRETO Nº 23, DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Reconhece situação anormal por conta da
propagação do contágio pelo COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e dos danos
causados pelas Chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4), a implicar, concomitantemente, na
mitigação da prestação de serviços essenciais, no
isolamento da população, abarrotamento do sistema
de saúde pública, danificação e destruição de obras
de infraestrutura, com repercussões nas finanças
públicas municipais; declara estado de calamidade
neste Município; e, dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do
Maranhão, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO as disposições contidas, em especial, no art.
51, V, VII, XXVII e XXIX, da Lei Orgânica do Município, nos artigos 2º e
4º, da Lei ordinária municipal nº 850/1997 (Código de Postura, notadamente,
no que tange ao Poder de Polícia) e na Súmula Vinculante nº 38;

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19
(Novo Coronaviìrus), nos termos declarados pela Organização Mundial
da Saúde, e naquilo delineado pela Portaria nº 188/2020 expedida pelo
Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a declaração de calamidade pública no país,
conforme Decreto do Executivo federal já chancelado pelas casas do
Congresso Nacional;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 35.662/2020 e do Decreto
nº 37.672/2020 (este, declarando calamidade pública), emitidos pelo
Governador do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Conjunta expedida
pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, emanada do procedimento
administrativo nº 001848-253/2020, que tramita naquela Parquet;

CONSIDERANDO os documentos técnicos emitidos pelos órgãos
deste ente, a delinear a situação anormal;

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

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chuvas se
intensificaram neste Município, inclusive, com superação da média histórica
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de chuvas, o que acarretou eventos adversos associados ao volume de
corpos hídricos e aÌ intensidade das precipitações pluviométricas;

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise proveniente
de múltiplos fatores impõe, entre outros e para o fim do art. 65, da Lc
nº 101/2000, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarada de importância
internacional;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, pois,
reconhecida a situação anormal por conta da propagação do contágio pelo
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e dos danos
causados pelas Chuvas Intensas neste mês de março de 2020 (COBRADE
1.3.2.1.4), a implicar, concomitantemente, na mitigação da prestação de
serviços essenciais, no isolamento da população, abarrotamento do sistema
de saúde pública, danificação e destruição de obras de infraestrutura, com
repercussões nas finanças públicas municipais.

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

I – fica mantida a prestação dos serviços essenciais, notadamente,
relacionados à saúde, coleta de lixo, matadouro e demais formas de
abastecimento alimentar, sendo que, em todo caso, hão de ser adotadas as
medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio
e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19;

II – de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo
5º da Constituição Federal, autoriza-se os  agentes públicos diretamente
responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco
iminente, a penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a
pronta evacuação, e usar de propriedade particular, no caso de iminente
perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano, bem ainda, a responsabilização do agente público pela omissão de
suas obrigações relacionadas à segurança global da população;

III – fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 4º da Lei federal nº 13.979/
2020, bem ainda, há de se observar o disposto no art. 65, da Lc nº 101/
2000;

IV – poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei federal nº 8.080/1990, e do art. 3º, inciso VII,
da Lei federal nº 13.979/2020;

V – ficam suspensas as férias dos profissionais, efetivos e
comissionados, das áreas da saúde, trânsito, defesa civil, infraestrutura,
planejamento urbano e Guarda Municipal;

VI – com base, em especial, no poder de polícia da Administração
Pública e na Súmula Vinculante nº 38, a partir de 00:00h do dia 22 de março
de 2020, pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias e sem prejuízo de sua futura
prorrogação, ficam suspensos o funcionamento, as emissões dos Alvarás
de Localização e Funcionamento, e demais atos administrativos com a
finalidade de autorizar realização de atividades com potencial de aglomeração
de pessoas, para as seguintes atividades:

a) casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
b) bares, boates, danceterias, salões de dança;
c) casas de festas e eventos;
d) feiras, exposições, congressos e seminários;
e) shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas;
f) cinemas e teatros;
g) clubes de serviço e de lazer;
h) academia, centro de ginástica e estabelecimentos de

condicionamento físico;
i) clínicas de estética e salões de beleza;
j) parques de diversão e parques temáticos;
k) eventos esportivos;
l) velórios públicos e privados;

m) atividades de saúde bucal/odontológicas, públicas e privadas,
exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência;

n) em ambulatórios e clínicas médicas, as consultas eletivas;
o) realização de reuniões de cunho religiosos, associativos, sociais

e similares.
§ 1º O disposto no inciso VI, deste artigo, não se aplica aos

estabelecimentos destinados ao abastecimento alimentar da população,
tais como supermercados, mercados, feiras e locais de hortifrutigranjeiros,
além de farmácias, padarias e congêneres, postos de gasolina e outros
estritamente essenciais para manter o público local, bem como os
restaurantes e lanchonetes localizados no interior de unidades hospitalares
e atendimento à saúde e de shopping centers  e afins, desde que, neles,
sejam adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de
prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa
ao COVID-19.

§ 2º Nos restaurantes, lanchonetes e congêneres, além dos bares
abertos para venda de alimentos, está suspensa a autorização para a venda
de bebidas alcóolicas e, nestes estabelecimentos comerciais, haverá de se
observar na organização das mesas, a distância mínima de 02 (dois) metros
entre as pessoas, sempre, adotando-se as demais medidas estabelecidas
pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da
propagação de infecção viral relativa ao COVID-19.

§ 3º A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas
determinadas neste Decreto ficará a cargo dos agentes públicos municipais,
notadamente, das áreas de atuação delineadas no inciso V, deste artigo, os
quais deverão seguir, para a responsabilização dos infratores, as regras do
devido processo administrativo.

§ 4º Quanto as demais atividades comerciais de natureza não
essenciais, de modo a conciliar e conformar a ordem econômica e social e
evitar o colapso destas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, por meio do Conselho Empresarial de Desenvolvimento
Econômico, deverá estabelecer diretrizes sobre o ao horário de
funcionamento (Sumula Vinculante nº 38) daquelas.

Art. 3º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais
para atuarem, observadas as específicas áreas e escopos, sob a coordenação
da Secretaria Municipal de Saúde, da Superintendência Municipal de
Proteção e Defesa Civil e Guarda Municipal, nas ações de resposta ao
combate à propagação do contágio pelo COVID-19 e à reabilitação do
cenário de desastre pelas chuvas, respectivamente.

Art. 4º Fica determinado aÌ Secretaria Municipal da Saúde que
adote providências para:

I – capacitação de todos os profissionais para atendimento,
diagnóstico e orientação quanto a medidas protetivas;

II – estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde
que possibilite a rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e/
ou H1N1, e os direcione para área física específica na unidade de saúde –
separada das demais - para o atendimento destes pacientes;

III – disponibilização de equipamentos de proteção individual-
EPIs para profissionais de saúde, e fiscalização de seu uso;

IV – ampliação do número de leitos para os casos mais graves;
V – antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de

postos de atendimento;
VI - utilização, caso necessário, de equipamentos públicos

culturais, educacionais e esportivos municipais para atendimento
emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os
grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas;

VII – divulgação frequente de informativos acerca da situação da
saúde pública municipal em relação ao objetivo deste Decreto, cumprindo
a transparência e a publicidade;

§ 1º A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais
órgãos municipais recursos humanos a serem alocados temporariamente
para suprir necessidade excepcional de atendimento aÌ população, sendo
que a requisição deveraì ser processada, quanto aÌ sua viabilidade, pela
Secretaria Municipal de Administração e Modernização.

§ 2º A Secretaria Municipal da Saúde expediraì recomendações
gerais aÌ população, contemplando, sobretudo, as seguintes medidas:
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I – que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas;
II – campanha publicitária, em articulação com os governos estadual

e federal, para orientação da população acerca dos cuidados a serem adotados
para prevenção da doença, bem como dos procedimentos a serem
observados nos casos de suspeita de contaminação;

III – que oriente os setores de comércio e serviços a adotar medidas
de prevenção.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Trânsito deverá intensificar as
ações de fiscalização de trânsito e tráfego, e, ainda, adotar medidas de
conscientização da população para a diminuição do uso de transportes
coletivos onde há aglomerações, ressalvados os casos de urgência e
emergência.

Art. 6º Ficam autorizados os órgãos municipais a procederem à
imediata articulação para fins de cooperação, com escopo de obter apoio
do governo estadual e federal, em especial, nos termos da Lei nº 10.954/
2004 e do Decreto nº 7.257/2010, este, do Executivo federal.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
podendo ser revisto, para as medidas necessárias, em decorrência de fatos
supervenientes no âmbito deste ente, revogando-se as disposições em
contrário, mantendo-se, nos casos de compatibilidade, os termos contidos
no Decreto nº 19/2020 e no Decreto nº 21/2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ-MA, 21 DE MARÇO DE 2020, 199º ANO DA
INDEPENDÊNCIA E 132º ANO DA REPÚBLICA.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Prefeito de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

CNPJ 01.612.325/0001-98
GABINETE DA PREFEITA

Ofício nº 34/2020 – GAB.PREF.

Raposa/MA, 14 de maio de 2020

Ao Excelentíssimo Sr. Presidente
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

SENHOR PRESIDENTE,

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através
do presente, requerer a devida HOMOLOGAÇÃO do “Estado de
Calamidade Pública” declarada no Município de Raposa/MA, por meio
do Decreto Municipal nº 52, de 23 de março de 2020, em decorrência da
Pandemia da novo Coronavírus (Covid-19).

Registre-se que a medida é de peculiar urgência, uma vez que, na
data do dia 08 de abril de 2020, o Município de Raposa registrou a
confirmação do primeiro caso positivo de COVID-19, conforme
monitoramento repassado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a vossa disposição para
demais esclarecimentos.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA

THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA
PREFEITA

DECRETO Nº 52, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento e
prevenção da transmissão do Coronavírus (COVID-
19), adotadas pelo Município de Raposa/MA e dá
outras providências. 

A PREFEITA THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA, DO
MUNICÍPIO DE RAPOSA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria no 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

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

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou o
Plano de Contingência, bem como o Município de Raposa está
desenvolvendo seu plano de ação e que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em
âmbito estadual e municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 35.662, de 16 de
março de 2020;

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

D E C R E T A R

Art. 1º - Fica declarado Estado de Calamidade Pública em todo o
território do Município de Raposa - MA, para fins de prevenção e de
enfrentamento aÌ epidemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronaviìrus).

Parágrafo Único: As autoridades públicas, os servidores e os
cidadãos deverão adotar todas as medidas e as providências necessárias
para fins de prevenção e de enfrentamento aÌ epidemia causada pelo COVID-
19 (Novo Coronaviìrus), observado o disposto neste Decreto, bem como
no Decreto 51, de 17 de março de 2020,  e ainda, naquilo que naÞo
conflitar, o estabelecido nos Decretos emanados do Governo Federal e do
Governo do Estado do Maranhão.

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 2º - Ficam determinadas, pelo prazo de 15 (quinze dias),
diante das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas
em saúde, limitadamente ao indispensável aÌ promoção e aÌ preservação
da saúde pública, com fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, para fins de prevenção e de enfrentamento aÌ
epidemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronaviìrus), em todo o
território do Município de Raposa - MA, as seguintes medidas :

I – a proibição:
a) da circulação e do ingresso, no território do Município, de

veículos de transporte coletivo interestadual, público e privado, de
passageiros, bem como carros e pessoas não residentes ou que trabalhem
no município;

b) da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de
caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas
e cultos religiosos, funcionamento de bares, academias, com qualquer número
pessoas;

c) aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços
essenciais aÌ saúde, aÌ higiene e aÌ alimentação de elevar, excessivamente, o
seu preço ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
em decorrência da epidemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronaviìrus);

d) proibição da circulação de carros, motos, caminhões e pessoas
após as 22 horas, exceto por motivo de urgência e emergência;
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e) o transporte de pessoas, carros, motos, caminhões, ônibus e

outros em balsas, barcos, canoas, inclusive receptivos náuticos, e Jet skis,
salvo autorização especial da autoridade sanitária municipal a ser realizada
mediante portaria, sob pena de cassação da licença de funcionamento.

II – a determinação de que:
a) os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites

quantitativos para a aquisição de bens essenciais aÌ saúde, aÌ higiene e aÌ
alimentação, sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque
de tais produtos; poderão funcionar de 7 horas às 18 horas, mas com limite
de até 10 pessoas por estabelecimento, respeitado a distância mínima de 2
metros entre as pessoas.

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

c) os bancos, lotéricas e correspondentes bancários realizem o
atendimento dos clientes da seguinte forma: segunda-feira: pessoas com
CPF terminados em 0 e 1; terça-feira: pessoas com CPF terminados em 2
e 3; quarta-feira: pessoas com CPF terminados em 4 e 5; quinta-feira:
pessoas com CPF terminados em 6 e 7; e sexta-feira: pessoas com CPF
terminados em 8 e 9;

d) em qualquer estabelecimento comercial ou afim autorizado a
funcionar, deverá manter os cliente a espera por atendimento em fila e fora
do estabelecimento ou com distribuição de senhas, mantendo-se a distância
mínima de 02 (dois) metros de uma pessoa para outra dentro do
estabelecimento e com limite máximo de 10 (dez) pessoas por vez;

e) O Transporte Médico Urgência e Emergência fica restrito aos
pacientes de Oncologia e aos que estejam fazendo hemodiálise, ou de
pacientes que necessitem de remoção para hospitais de maior complexidade
na capital.

III – caberá a fiscalização, aos órgãos da Segurança Pública e às
autoridades sanitárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas, públicas
e privadas, concessionários e permissionários de transporte coletivo e de
serviço público, bem como das fronteiras do Município, acerca do
cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, em especial das
proibições de que trata o inciso I deste artigo e das determinações de que
trata o inciso II;

IV – a autorização para que os órgãos da Secretaria Municipal de
Saúde, limitadamente ao indispensável aÌ promoção e aÌ preservação da
saúde pública no enfrentamento aÌ epidemia causada pelo COVID-19
(Novo Coronaviìrus), caberá à Secretária Municipal de Saúde mediante
ato fundamentado, podendo, inclusive:

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

b) importar, produtos sujeitos aÌ vigilância sanitária sem registro
na ANVISA, desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e
estejam previstos em ato do Ministério da Saúde;

c) adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19
(Novo Coronaviìrus), mediante dispensa de licitação, observado o disposto
no art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

d) Convocar todos os profissionais da saúde, servidores ou
empregados da administração pública municipal, bem como os prestadores
de serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de
atendimento aÌ população, para o cumprimento das escalas estabelecidas
pelas respectivas chefias, de acordo com as determinações da Secretaria
municipal de Saúde.

§ 1º - Na hipótese da alínea “a” do inciso IV deste artigo, seráì
assegurado o pagamento posterior de justa indenização.

§ 2º - Os gestores e os órgãos da Secretaria de Saúde, deverão
comunicar os profissionais e prestadores de serviços convocados nos
termos da alínea “d” deste artigo, determinando o imediato cumprimento
das escalas estabelecidas, sob pena da aplicação das sanções, administrativas

e criminais, decorrentes de descumprimento de dever funcional e abandono
de cargo.

§ 3º - Sempre que necessário, a Secretaria de Saúde solicitaraì o
auxílio de força policial para o cumprimento do disposto na alínea “a” do
inciso IV e no § 2o deste artigo.

§ 4º - Será considerado, nos termos do §3º do art. 3º da Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, falta justificada ao serviço público ou
aÌ atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas
previstas neste artigo.

Art. 3º - Fica ainda determinado:
I - aos restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo,

as seguintes medidas, cumulativas:
a) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento

e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque (cardápios,
mesas e bancadas), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por
cento) ou outro produto adequado;

b) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo,
a cada a cada 03 (três) horas, durante o período de funcionamento e
sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro,
preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado;

c) manter aÌ disposição, na entrada no estabelecimento e em local
de fácil acesso, álcool em gel 70% (setenta por cento), para a utilização dos
clientes e funcionários do local;

d) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham
com “buffet”;

e) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de
ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo
menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo
para a renovação de ar;

f) manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos
sanitários de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em
gel 70% (setenta por cento) e toalhas de papel não reciclado;

g) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados
de forma a evitar a contaminação cruzada;

h) diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a
aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local
e buscando guardar a distância mínima recomendada de 02 (dois) metros
lineares entre os consumidores ou o atendimento com entrega fora do
estabelecimento ou utilizar o serviço de delivery;

i) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro
sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do
estabelecimento aguardando mesa, ou via telefone ou WhatsApp;

j) deverão, preferencialmente, fornecer os alimentos em quentinhas
e realizar a entrega, caso seja inviável ao estabelecimento realizar a entrega,
o mesmo deverá entregar o alimento ao cliente para que o mesmo leve para
sua residência.

II – que os estabelecimentos comerciais e industriais adotem
sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas,
para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como
implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID 19 (Novo
Coronaviìrus), disponibilizando material de higiene e orientando seus
empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade:

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das
mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como
álcool em gel 70% (setenta por cento), e da observância da etiqueta
respiratória;

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho.
III – a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, acerca

do cumprimento das proibições e das determinações de que tratam este
artigo.

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO AMBITO DA
ADMINISTRAC’AÞO PUìBLICA MUNICIPAL

Art. 4º - Os Secretários Municipais e os Dirigentes das entidades
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, adotarão as
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providências necessárias para, no âmbito de suas competências, mediante
a expedição de portarias:

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

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

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

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

Art. 5º - Fica vedada a circulação, o encaminhamento e o
recebimento, no âmbito da administração pública municipal, de processos
físicos, exceto os considerados urgentes.

Art. 6º - Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de
defesa e os prazos recursais no âmbito dos processos da administração
pública municipal direta e indireta, bem como execuções fiscais.

Art. 7º - Os Alvarás que vencerem nos próximos 90 (noventa)
dias serão considerados renovados automaticamente ateì a data 24 de
junho de 2020, dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de
Alvaraì, devendo ser mantidas em plenas condições de funcionamento e
manutenção todas as medidas de segurança jaì exigidas.

Parágrafo Único: O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica aos alvarás de eventos temporários, exceto às instalações e
construções provisórias destinadas ao atendimento de emergência em
decorrência do COVID-19 (Novo Coronaviìrus), se vierem a ocorrer.

DAS OUTRAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 8º - Ficam adotados os protocolos previstos na Lei nº.13.979/
2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública
deste surto de COVID-19, tais como: isolamento de população infectada,
determinação de quarentena, dispensa de pessoal com sintomas de doença,
compra de material sem aprovação da ANVISA, dispensa de licitação para
aquisição de bens e serviços destinados ao corona vírus, dentre outras
medida que poderão ser realizadas via decreto.

Art. 9º - O Município de Raposa, por meio da Secretaria Municipal
de Assistência Social, fornecerá às famílias afetadas economicamente pela
pandemia do novo Coronavírus, cestas básicas contendo itens
indispensáveis à sobrevivência humana.

DAS DISPOSIC’OÞES FINAIS
Art. 10 - Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e

das entidades da administração pública municipal direta e indireta, deverão
adotar as providências necessárias ao cumprimento do estabelecido nesta
Lei, bem como para emitir as normas complementares que se façam
necessárias, no âmbito de suas competências.

Art. 11 - Os comunicados oficiais serão publicados e informados
no diário oficial do município, site oficial, facebook, instagram e youtube.

Art. 12 - O descumprimento de qualquer limitação neste decreto
ou em portarias pautadas nesta poderá haver responsabilizações cíveis,
administrativas e criminais.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação e
terá validade enquanto persistir o surto do Coronavírus (Novo COVID-
19).

Registre-se; Publique-se; e Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA,

23 DE MARÇO 2020.

THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

Oficio nº 049/2020-GP

Alto Alegre do Maranhão (MA), 25 de maio de 2020.

À
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA
Deputado Estadual Dr. OTHELINO NETO
MD. Presidente
Assunto:  Informa estado de Calamidade Pública no município de
Alto Alegre do Maranhão.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos informar a vossa
excelência que através do Decreto Municipal nº 21/2020, de 23 de março
do corrente, o município de Alto Alegre do Maranhão deflagrou o estado
de Calamidade Pública no município, conforme documentos em anexo, do
que solicitamos seja reconhecido por esta Casa.

Respeitosamente.

Emmanuel da Cunha Santos Aroso Neto
Prefeito Municipal

DECRETO nº 21/2020

Declara estado de calamidade pública em todo o
território do Alto Alegre do Maranhão-MA, em virtude
do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1
e para fins de prevenção e de enfrentamento à COVID-
19 (novo Coronavírus) e dá outras providências..

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALO ALEGRE DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

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

CONSIDERANDO a edição pela União da Lei nº. 13.979, de 06
de Fevereiro de 2020 que prevê medidas de enfrentamento de emergência
de saúde pública do presente surto de COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 188, de 03 de Fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus, especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como competência do centro de operações
de emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO o Plano de Contingência elaborado pelo
Estado do Maranhão, bem como os Decretos Estaduais 35.661, 35.662 e
35.672 de combate e prevenção ao COVID-19;

CONSIDERANDO o alto índice de suspeitas de contaminação
em cidades próximas, em todo o Estado do Maranhão e Estados vizinhos,
ficando evidente a necessidade da fiscalização e controle sanitário;

CONSIDERANDO a urgência para adquirir bens, insumos e a
contratação excepcional de serviços, destinados ao enfrentamento da
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emergência de saúde pública em âmbito internacional decorrente do COVID-
19;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o
território do Município de Alto Alegre do Maranhão-MA para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus) e em virtude
do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1.

Art. 2º - Além das medidas aplicáveis ao Município, constantes
do Decreto Municipal nº 21/2020, de 23 de março de 2020, fica determinado,
devido à situação de calamidade pública decretada, com o objetivo de
fiscalização, controle e diagnóstico de casos suspeitos do COVID-19 e o
vírus H1N1, a realização de controle sanitário pelas autoridades
competentes, no âmbito de todo território Municipal, enquanto vigorar
este Decreto.

Art. 3º - Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de
bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos
do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4°
da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Art. 4º - Poderão ser requisitados bem e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior
de justa indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição
Federal, do artigo 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, e do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

Art. 5º - Fica o Município de Alto Alegre do Maranhão - MA
autorizado a remanejar servidores entre Secretarias ainda que sejam diversas
as funções exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a
capacidade mínima e aptidão do servidor para a realização do serviço.

Art. 6º - 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. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Alegre do Maranhão,

Estado do Maranhão, aos vinte e três dias do mês de março do ano de
2020.

Emmanuel da Cunha Santos Aroso Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
ESTADO DO MARANHÃO
Ofício Nº 21/2020/GAB/PREF

Exmo.
Sr. Othelino Nova Alves Neto
Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Nesta
Assunto: Pedido de Reconhecimento da situação de Calamidade Pública
em saúde decretada pelo município de Turilândia-MA, através do Decreto
Municipal nº 13/2020.

Ilustre Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com os devidos cumprimentos à V. Exa., venho com
substanciada no artigo 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), SOLICITO à Vossa Excelência e
aos demais pares, os bons préstimos de conferir o reconhecimento de
Estado de Calamidade Pública no Município de Turilândia /MA,
motivado e justificado pela ocorrência da situação de pandemia decorrente
do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 13,

de 01 de maio de 2020, com a consequente atribuição das exceções dispostas
na LRF, dentre elas a suspensão da contagem dos prazos e das disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 do diploma legal, bem como com a
dispensa do alcance dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária
Anual - LOA/2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar n.º 101/2000.

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

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

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

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

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

Ante todo o exposto, o reconhecimento pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, da ocorrência do Estado de Calamidade Pública
declarada através do Decreto Municipal n.º 13, de 01 de maio de 2020,
em função da pandemia do Coronavírus (COVID-19), com casos
comprovados em nosso município (até o momento temos 101 casos
confirmados), viabilizará o funcionamento do nosso município, com o fim
de atenuar os efeitos negativos para a saúde pública e para a economia
municipal.

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

Turilândia (MA), 26 /05/ 2020.
Atenciosamente,

ALBERTO MAGNO SERRÃO MENDES
Prefeito Municipal de Turilândia

DECRETO Nº 13, DE 01 DE MAIO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA,
ESTADO DO MARANHÃO, EM VIRTUDE DA
NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE CONTAMINAÇÃO
PELA COVID19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – DOENÇA
INFECCIOSA VIRAL), NO MUNICÍPIO, DA
NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE
COMBATE, DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA
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À POPULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
EM NÍVEL LOCAL E/OU COMPLEMENTADOS
COM O APORTE DE RECURSOS ESTADUAIS E
FEDERAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURILÂNDIA, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição
Federal e a Lei Orgânica do Município;

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

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

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

CONSIDERANDO que o Município de Turilândia elaborou o
Plano de Municipal de Contingência, e que a situação demanda medidas
urgentes de prevenção, controle, e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, com o objetivo de conter a disseminação da doença em
âmbito municipal;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de 16 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional e suas alterações, em especial o Decreto nº. 35.731 de 11 de
abril de 2020;

CONSIDERANDO que em razão do Poder de Polícia a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais e o uso, gozo e disposições da propriedade, com fins de ajustá-
los aos interesses coletivos e ao bem estar social da população, em especial
para garantir o direito à saúde e redução do risco de doença, como a que
ocorre em decorrência da pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a evolução acentuada
da curva de crescimento de novos casos no Estado do Maranhão, e sobre
o perfil da população atingida segundo dados da Secretaria Estadual de
Saúde, e ainda imprevisibilidade da evolução da pandemia, o que exige
bastante prudência;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e reforçar, no
âmbito do Município de Turilândia as regras, procedimentos e medidas de
funcionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia
enfrentada, bem como a ingresso de pessoas provenientes de regiões com
alto grau de infecção pelo COVID-19 via transporte terrestre interestadual
e intermunicipal, bem como via transporte fluvial, que atracam nos portos
e rampas de acesso fluvial no Município;

CONSIDERANDO por fim, o determinado no Decreto
Municipal nº 11, de 27 de abril de 2020 (dispõe sobre a prorrogação das
medidas de enfrentamento e prevenção da transmissão da COVID – 19 e
dá outras providências), no Decreto Municipal nº 12, de 30 de abril de
2020 (dispõe sobre medidas de controle de acesso a casas lotéricas em
Turilândia-MA, com o objetivo de evitar aglomerações e diminuir o risco
de contaminação da COVID-19, e dá outras providências) bem como no
Decretos Estaduais nº 35.672, 35.713, 35.714 e 35.731, de 16.03.2020, 03
e 11.04.2020;

CONSIDERANDO que nos últimos dias foi registrado um
considerável aumento do fluxo de pessoas oriundas de outros municípios
maranhenses para casa lotérica em Turilândia-MA para buscarem o
recebimento dos benefícios federais destinados aos carentes, formando
grandiosas e demoradas filas na porta do estabelecimento, desrespeitando
as normas sanitárias vigentes, situação que ampliou sobremaneira o
potencial de contaminação da COVID-19;

CONSIDERANDO a ocorrência de notificação de casos
confirmados de contaminação por COVID-19, no município de Turilândia-
MA;

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada situação de calamidade pública, em todo o
território do Município de Turilândia-MA, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE
1.5.1.1.0) conforme instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de
2016, do Ministério da Integração Nacional.

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

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

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

Art. 3º. Ficam prorrogados e acrescidos procedimentos preventivos
de emergência adotados pelo Poder Executivo do Município de Turilândia
e seus servidores, até o dia 31 de maio de 2020.

Art. 4º. Fica mantida a prática do distanciamento social, como
forma de evitar a transmissão

comunitária da COVID-19 e proporcionar o achatamento da curva
de proliferação do vírus no

Município de Turilândia, até 31 de maio de 2020.
Art. 5º. Fica mantido o uso massivo e obrigatório de máscaras,

para evitar a transmissão comunitária da COVID-19, até 31 de maio de
2020, de qualquer espécie, inclusive de pano (tecido), confeccionada
manualmente:

I - para uso de transporte privado compartilhado entre pessoas;
II - para acesso a todos os estabelecimentos comerciais;
III - para o desempenho das atividades em repartições públicas e

privadas.
Art. 6º. Para o enfrentamento da situação, ficam estabelecidas as

seguintes medidas:
I - Prorroga-se a suspensão até 31 de maio de 2020:
a) das comemorações relativas a aniversários, datas comemorativas

e demais eventos comemorativos públicos da cidade;
b) das aulas nas escolas públicas municipais e particulares;
c) das missas, cultos, e reuniões com mais de 5 pessoas em locais

fechados, casas de shows e similares;
d) dos serviços de transporte escolar;
e) das atividades coletivas com idosos e grupos de risco;
f) dos eventos esportivos no Município.
e) da realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração

de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo;
f) das atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de

academias, bares, conveniências, restaurantes (que não estejam situados à
margem da Rodovia MA 106), lanchonetes, centros comerciais, lojas e
estabelecimentos congêneres;

g) das visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados
por COVID19, internados na rede pública ou privada de saúde;

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

II - Prorroga-se a suspensão até 31 de maio de 2020, do
funcionamento de:

a) bares, conveniências, restaurantes (que não estejam situados à
margem da Rodovia MA/106), lanchonetes e estabelecimentos congêneres;

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

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

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

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

§ 2º. Ficam suspensos por tempo indeterminado as férias e licenças
estatutárias passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos municipais
que atuam nos serviços, públicos de saúde, bem como daqueles que, pela
natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continuidade sem
prejuízo para a população, circunstância que deve ser analisada pelo titular
da Secretaria Municipal de Administração;

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

Art. 7º É admitido o funcionamento, nos termos do Decreto
Estadual nº 35.731, de 11 de abril de março de 2020, das seguintes atividades
essenciais:

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

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

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

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

energia elétrica, gás e combustíveis;
VI - serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - serviços funerários;
VIII - serviços de telecomunicações;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - segurança privada;
XI - imprensa;
XII - fiscalização ambiental;
XIII - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação

de veículos, inclusive os realizados por concessionárias;
XIV - locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exemplo

de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de rodovias;
XV - distribuição e a comercialização de álcool em gel e produtos

de limpeza, bem como os serviços de lavanderia;
XVI - clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shop e

lojas de produtos agropecuários, bem como serviços de inspeção de
alimentos e produtos derivados de origem animal e vegetal;

XVII - atividades industriais;
XVIII - fabricação e comercialização de materiais de construção,

incluídos os home centers, bem como os serviços de construção civil;
XIX - serviços de fabricação, distribuição e comercialização de

produtos óticos;
XX - atividades das empresas do segmento de controle de vetores

e pragas urbanas;
XXI - atividades internas das instituições de ensino visando à

preparação de aulas para transmissão via internet;
XXII - atividades de recebimento e processamento de pagamentos

a empresas comerciais que trabalham em sistema de carnês, sendo permitido
ainda a venda on line de produtos por meios digitais e similares com
entrega domiciliar;

§ 1º. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos,
impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança fixados pelas
autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:

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

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

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

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

prejuízo ao disposto no § 1º deste artigo, exige a observância das seguintes
regras:

I – o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de
que a lotação não ultrapasse a metade de sua habitual capacidade física;

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

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

IV – o estabelecimento será responsável pela constante higienização
dos carrinhos e cestas usados nas compras;

§ 3º Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior
aplicam-se, inclusive, aos centros de tele atendimento dos serviços médicos,
hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços de
saúde.

Art. 8º. Exclusivamente os restaurantes que estão localizados às
margens da Rodovia MA/106, poderão atender ao público, especialmente
servindo como ponto de apoio aos caminhoneiros, cumprindo
obrigatoriamente com os seguintes requisitos, sob pena de fechamento
compulsório:

I – lotação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local;
II – reduzir número de mesas e manter distanciamento mínimo de

2 (dois) metros entre cada mesa;
III - servir aos clientes sem estes tenham acesso aos utensílios de

uso coletivo e filas;
IV – fornecer máscaras para todos os funcionários;
V – determinar o uso pelos funcionários de tocas e máscaras no

manuseio de alimentos e utensílios;
VI – fornecer álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) ou

local para higienização das mãos com sabão para todos os usuários;
VII - higienizar copos, pratos e talheres da maneira correta;
VIII – os empregados que manipularem itens sujos, como restos

de alimento sempre deverão fazer uso de luvas;
IX- manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos

com limpeza permanente;
X – dispor de detergentes e papel toalha nas pias;
XI – higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete

líquido, papel toalha e lixeiras com tampa;
XII- organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre

as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e
externamente, se necessário;

XIII- priorização para trabalho remoto para atividades
administrativas, quando possível;

XIV - adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos
colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado a colaborador para casa, sem prejuízo de sua
remuneração, e que seja notificada imediatamente a Secretaria de Saúde do
Município de Turilândia, sob pena de imposição de multa e cassação de
alvará de funcionamento.

Art. 9º. Os bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários
funcionarão, respeitadas as disposições do Decreto Municipal nº. 12, de
30 de abril de 2020, desde que observem todos os protocolos de segurança
fixados pelas autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:

I - distância de segurança entre as pessoas;
II - uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários,

podendo ser máscaras laváveis ou descartáveis;
III - higienização frequente das superfícies;
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IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em

gel e/ou água e sabão.
§ 1º Cabe às instituições a que se refere o caput deste artigo o

controle de acesso de clientes a fim de que sejam evitadas aglomerações, no
interior ou no exterior do estabelecimento.

§ 2º É dever da instituição organizar filas, quando houver, inclusive
com a marcação no solo ou adoção de balizadores.

Art. 10. Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser
adotadas as seguintes medidas:

I - isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens
contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal,
mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do Coronavírus;

II - quarentena, assim considerada restrição de atividades ou
separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não
estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de
transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a
possível contaminação ou a propagação do Coronavírus;

III- determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
IV - Estudo ou investigação epidemiológica;
§ 1º. As pessoas com quadro de Coronavírus (COVID-19),

confirmado laboratorialmente ou por meio de quadro clínico-epidemiológico,
nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e
imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório, não
poderão sair do isolamento sem liberação explícita da equipe de saúde do
Município de Turilândia/MA.

Art. 11. A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 12. A fiscalização das medidas determinadas por esse Decreto
serão realizadas pela Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Fiscalização
Geral do Município e Polícia Militar.

Art. 13. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas
neste decreto, as autoridades competentes deverão apurar as práticas das
infrações administrativas, conforme o caso previsto nos incisos VII, VIII,
X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977,
bem como o ilícito penal previsto no art.268 do Código Pena, e as infrações
à legislação municipal pertinente.

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

I- advertência;
II- multa;
III- interdição parcial ou total do estabelecimento.
§2º As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas

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

§3º Na aplicação das sanções previstas neste decreto, o infrator
será notificado da infração cometida, devendo suspendê-la
imediatamente; persistindo sua prática o infrator será autuado, com
aplicação de multa, a ser recolhida ao erário municipal pelo sistema
bancário ou outro que o substitua, ainda que provisoriamente, podendo
apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, se quiser, no prazo de até
72 (setenta e duas) horas, defesa quanto à infração cometida.

Art. 14. Prorrogam-se ainda até 31 de maio de 2020, as regras
quanto ao funcionamento dos Órgãos e Repartições Públicas
Municipais, contidas no Decreto nº 04/2020, podendo os respectivos
secretários elaborarem normas complementares no período de vigência
deste Decreto.

§1º. A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada
continuamente pelos titulares dos órgãos públicos, ficando os
Secretaries Municipais autorizados a promover a suspensão temporária
ou restrição de atendimentos externos e rodízio de servidores, bem
como estabelecer normativas específicas, respeitando as peculiaridades
de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se
as orientações de segurança individual, com as medidas emergenciais
de higiene e assepsia, as escalas de horários para o cumprimento da
jornada de trabalhos dos servidores, com vistas a garantir a eficiência e
evitar prejuízos à população.

§2º. Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações
de resposta à situação de calamidade a que se refere este Decreto.

§3º. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos ou às
entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público,
desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as
unidades de saúde, assistência social, defesa civil, trânsito, limpeza e
coleta de lixo, arrecadação e fiscalização, as quais deverão observar de
forma especial as necessárias medidas de higiene e assepsia.

§4º. O trabalho em órgãos considerados essenciais, que não
puder ser realizado de forma remota, deverá ser feito através de escala
de plantão, a ser fixada pelos responsáveis por cada pasta.

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

I) Com idade acima de sessenta anos;
II) Com doenças crônicas;
III) Com problemas respiratórios;
IV) Gestantes e lactantes;
V) Imunodepressões.
Art. 15. As determinações deste Decreto poderão ser revistas

a qualquer tempo, por ato do Chefe do Poder Executivo, enquanto
durar o estado de calamidade, tornando-se mais rígidas ou flexíveis as
medidas, de acordo com as recomendações da Secretaria Municipal de
Saúde, Governo do Estado do Maranhão e Ministério da Saúde.

Art. 16. Este Decreto deverá ser submetido aos Poderes
Executivo Estadual e Federal para fins do reconhecimento de que tratam
as normas legais.

Art. 17. As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão
ser reavaliados a qualquer memento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo,
·enquanto durar o estado de calamidade.

Art. 18. Todas as dúvidas referente as normas contidas nos
Decretos Municipais de enfretamento da COVID-19, serão
respondidas, exclusivamente:

I - Pelo e-mail da Secretaria Municipal de Saúde:
secretariasaudeturilandia@hotmail.com;

II - Telefone da Secretária Municipal de Saúde – Sra. Cláudia
Garcia: (98) 98886-4833;

III - Telefone da Coordenadora da Atenção Básica – Sra. Cássia
Furtado: (98) 9-84979135;

Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
e produzirá seus efeitos a partir da 00:00h do dia 02 de maio de 2020,
e vigerá por 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte à publicação,
podendo ser prorrogado enquanto perdurar o estado de calamidade de
que trata o art. 1°, ficando mantidos os regramentos dispostos nos
Decretos anteriores, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

TURILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, AO 01 DIA DO MÊS
DE MAIO DO ANO DE DOIS E VINTE.

ALBERTO MAGNO SERRÃO MENDES
Prefeito Municipal de Turilândia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
Av: Matos Carvalho, 310 – 65.709-000, Satubinha – MA

GABINETE DA PREFEITA

MENSAGEM MUNICIPAL  Nº062/2020

Satubinha – MA., 23 de maio de 2020

À
ASSEMBLEI LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANÃO
SÃO LUÍS –MA

Prezados Deputados,

Cumprimentando a todos estamos encaminhando a esta Augusta
Casa de Leis o presente Decreto Municipal solicitando a esta Casa
Legislativa reconhecimento de Estado e Calamidade Pública no Município
de Satubinha

Na expectativa de bom acolhimento e aprovação do mesmo, ficamos
no aguardo.

Atenciosamente,

Dulce Maciel Pinto da Cunha
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 035 de 23 de maio de 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARES
DE PROTEÇÃO À COLETIVIDADE PARA
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE SATUBINHA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SATUBINHA, DO ESTADO
DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 19);

CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 03 de fevereiro
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 35.677 de 21 de
março de 2020 e Decreto 35.731 de 11 de abril de 2020, exarados pelo
Governador do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 25, 19 de março de
2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 26, 21 de março de
2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 30/2020 que dispõe
sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus,

CONSIDERANDO as medidas e orientações, dos órgãos
internacionais, nacionais e estaduais de cuidados, prevenção e proteção à
disseminação do Covid-19;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos
de infecção dos casos de COVID-19, na localidade, observadas as últimas
semanas, levando em conta a grande extensão territorial do Estado, o que
permite a adoção de políticas voltadas a cada realidade municipal.

CONSIDERANDO a decisão da ADPF nº 672/DF, de relatoria
do Ministro Alexandre de Morais, que tem por objetivo de se evitar
condutas do poder público que estejam ou possam colocar em risco os
preceitos fundamentais da República, entre eles, a proteção à saúde e o
respeito ao federalismo e suas regras de distribuição de competências,
consagrados como cláusula pétrea da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que reconhece e assegura o exercício da
competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar
dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no
âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de
medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como,
a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre outras; independentemente
de superveniência de ato federal em sentido contrário, sem prejuízo
da competência geral da união para estabelecer medidas restritivas
em todo o território nacional, caso entenda necessário.

CONSIDERANDO o Decreto n. 35.784 de 03 de maio de 2020
do governo do Estado do Maranhão que trata, além de outras medidas, da
suspensão das aulas nas escolas estaduais.

DECRETA

Art. 1° O Estado de calamidade público no Município de Satubinha,
devido ao aumento substancial de casos do Covid-19 nos últimos dias.

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SATUBINHA,

23 DE MAIO DE 2020.

DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA

Ofício nº 034/2020

Nina Rodrigues/MA, 22 de maio de 2020.

A sua Excelência o Sr. Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, 7200 - Calhau, São Luís - MA,
65074-220
Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Prefeito do Município de Nina Rodrigues, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
Municipal, e;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu
declaração, em 11 de março de 2020, classificando o novo Coronavírus
(COVID-19) como uma pandemia, com o risco potencial de a da doença
atingir a população em geral de forma simultânea, não se limitando a locais
que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da COVID-19, responsável pelo surto
de 2019;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.080/1990 que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal , institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Considerando o Decreto Estadual nº 35.672/2020, que declara
situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumento do
número de infecções pelo vírus H1N1 e da existência de casos confirmados
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da COVID-19, vem a honrosa presença de Vossa Excelência solicitar que
seja declarado estado de calamidade público no município de Nina Rodrigues,
em razão da motivação acima esposa.

Certo do Vosso atendimento, antecipo meus agradecimentos.
Atenciosamente,

RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10/2020

RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE NINA
RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência
de saúde pública de importância internacional;

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

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de
março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Estado
do Maranhão, decorrente da pandemia da COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0), que atinge o Estado;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 05, de 17 de março
de 2020, que aprovou o Plano Municipal de Contingência ao Coronavírus
e criou o Comitê Central de Prevenção e Combate à Covid-19, com as
primeiras medidas adotadas pelo município para o enfrentamento e
prevenção da transmissão da Covid-19, cujas medidas iniciais estão em
andamento;

CONSIDERANDO que foi necessário editar o Decreto Municipal
nº 09, de 22 de março de 2020, que dispôs sobre novas ações a serem
implementadas para conter a entrada e disseminação do vírus na área
territorial do município;

Considerando o aumento dos casos de Covid-19 nas cidades
vizinhas;

Considerando a existência de casos suspeitos já internados no
Hospital Municipal Madalena Braga para tratamento da Covid-19 e
considerando a existência de casos suspeitos em isolamento domiciliar e
em tratamento;

Considerando a urgente necessidade de novas medidas para conter
o avanço do contágio comunitário ampliado no município, a fim de evitar
a perda de vidas humanas.

DECRETA

Art. 1º - Fica reconhecido o estado de calamidade pública em Nina
Rodrigues, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o município
e dispõe sobre medidas adicionais para seu enfrentamento.

Art. 2º - Determinar o prosseguimento das ações contidas nos
Decretos Municipais nº 05, de 17/03/2020 e nº 09, de 22/03/2020,  quanto
à obrigação de autoridades puìblicas, servidores e cidadaÞos adotar e cumprir
todas as medidas e as providencias necessaìrias para fins de prevenc’aÞo
e de enfrentamento aÌ epidemia causada pelo COVID-19 (Novo
Coronaviìrus):

I – Limitar a circulação e ingresso no território do Município de
Nina Rodrigues, de pessoas e veículos, público e privado, de passageiros,

bem como carros e pessoas não residentes ou que não trabalhem no
município, com a ampliação do número de Barreiras Sanitárias nas
principais áreas de entradas para Nina Rodrigues, tanto nos acessos para
a área urbana quanto para a área rural.

II – Limitar as viagens de pessoas em motos, carros e bicicletas
residentes em Nina Rodrigues para cidades circunvizinhas, exceto
necessidades de urgência.

III – Submeter ao regime de controle sanitário as empresas
fornecedoras de gêneros alimentícios, frutas, verduras, bebidas em geral e
produtos de abastecimento de mercearias, comércios e bares ao ingressarem
na cidade de Nina Rodrigues, permitindo-se o ingresso na cidade que só
deverá ocorrer mediante Autorização Sanitária Municipal a ser recebida
Barreira Sanitária da entrada da cidade, pela Guarda Municipal, sob pena
de multa de 2 salários mínimos, em caso de descumprimento por parte das
empresas referidas.

IV – Determinar aos Comerciantes, Farmácias, Lojas em geral,
Posto de Combustíveis, Oficinas, Bares, Lanchonetes, Restaurantes,
Barracas de Venda, Feirantes autônomos em geral, Pousadas a adoção de
medidas de prevenção, proteção individual e saúde de funcionários,
implementando-se escalas de trabalho e/ou a alternância de jornadas, turnos
de revezamento, a fim de reduzir fluxos, contatos e aglomerac’oÞes de
trabalhadores, bem como controlar o número de clientes por vez, mantendo
o distanciamento de 1,5m a 2,0m, com marcação no chão.

V – Determinar aos correspondentes bancários a adoção de medidas
para controlar o atendimento de clientes com as precauções de
distanciamento entre as pessoas de no mínimo 2 metros e não aglomeração.

VI – Determinar a fiscalização do cumprimento das determinações
contidas nesse decreto por todos os servidores municipais e demais
autoridades, bem como por toda a população, que poderá prestar
informações e/ou denúncia do descumprimento das medidas ora adotadas
pelo TELEFONE (98) 99158-5269 (MONITORAMENTO).

Art. 3º -  Determinar aos Secretaìrios Municipais a convocação
em regime de urgência de servidores públicos para atuarem nas ações
emergenciais de prevenção e combate ao coronavírus no município, incluside
os que estão de férias e licenças.

Art. 4º - Determinar à Secretaria Municipal de Saúde a adoção de
medidas emergenciais intensificadas de:

a) Detecção por meio de Testes Rápidos da presença do vírus na
população.

b) Adoção de instrumentos médicos de identificação de pessoas
com sintomas gripais na sede e no campo.

c) Ampliação do horário de atendimento nas Unidades Básicas de
Saúde da sede e os dias de trabalho das Equipes ESF nos Postos dos
povoados.

d) Adoção de plano de trabalho para êxito na regulação de exames
tomográficos em hospitais de referência Covid-19.

e) Ampliação da aquisição de equipamentos de proteção individual
(EPIs) para profissionais de saúde e segurança.

f) Ampliação do elenco de medicamentos orientados pelo
Ministério da Saúde ou por entidades médicas reconhecidas de maneira a
adotar protocolo médico de tratamento pela equipe de médicos da Atenção
Básica e da Emergência Hospitalar.

g) Ampliação do horário de trabalho de Agentes Comunitários de
Saúde e redistribuição territorial de área em caso de cobertura de profissionais
afastados por atestados médicos.

h) Criação de Equipe Volante de Saúde na UBS Dr José Martins,
Sede e Sede I, para monitoramento médico de casos suspeitos e/ou
confirmados, a partir da presente data até quando durar a pandemia no
município.

i) Realização de processo seletivo simplificado para contratação
de profissionais de saúde, bombeiros civis e outros profissionais técnicos
que sejam imprescindíveis para atuação específica no combate à Covid-19
no município.

j) Aquisição de mais leitos hospitalares para cuidados prolongados
de pacientes a fim de evitar transferências para leitos de UTI em hospitais
de referência Covid na capital ou em outras cidades.
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k) Propor ao Setor Jurídico da Prefeitura ações que dificultem ou

impeçam a implementação urgente do atendimento médico à população,
devendo, se for necessário, propor inclusive rescisão de contratos de
fornecedores de insumos, medicamentos, EPIs, em situação em que fique
evidente o não atendimento desses itens sob a alegação de aumento de
preços.

l) Pleitear junto ao Governo Estadual e Federal pedidos de insumos,
equipamentos, EPIs, testes e kits para exames específicos de Covid-19.

m) Postular aos órgãos municipais a contratação de veículos para
transporte emergencial no roteiro zona rural-sede ou sede-zona rural de
pacientes suspeitos, onde as ambulâncias do município não entrem ou
caso haja aumento nos pedidos de transporte de urgência, cujo transporte
não aseja possível pelas ambulâncias do município, em situações de muitas
demandas.

n) Postular a aquisição de equipamentos e produtos de desinfecção
de espaços e lugares públicos, como Postos de Saúde, Hospital Municipal,
demais prédios públicos e lugares de atendimento e de serviços prestados
à população, como correspondentes bancários, casa lotéricas, comércios,
feiras, delegacia e outros.

o) Adotar outras medidas urgentes e necessárias a fim de dar
segurança médica aos atendimentos realizados na população, para atingir
o fim principal de salvar vidas.

Art. 5º - Ficam mantidas as disposições contidas no Decreto
Municipal nº 05, de 17/03/2020 e Decreto Municipal nº 09, de 22/03/
2020,que tratam de ações de enfrentamento, prevenção, controle e combate
à pandemia do Novo Coronavírus no município.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
enquanto persistir a pandemia de Novo Coronavírus no município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nina Rodrigues (MA), em 13

de abril de 2020.

Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão

Ofício GP1 nº150/2020 - 21 de Maio de 2020.

À sua Excelentíssima o Senhor
DR. OTHELINO NOVA ALVES NETO 
M.D Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luis - MA

Senhor Presidente,

Submeto à elevada consideração dessa Augusta Casa, para fins de
reconhecimento, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo
legislativo, o Decreto Municipal nº015/2020, de 14 de maio de 2020, que
declarou Estado de Calamidade Pública em todo o território do Município
de Santo Amaro do Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento à
pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19.

A sociedade brasileira tem vivenciado, nos últimos dias, uma grave
crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional
ocasionada pelo coronavírus SARSCOV-2 (Covid-19). Essa crise gerou a
necessidade de aportar recursos públicos emergencialmente para o setor
de saúde, os quais não estavam previstos ou planejados para acontecer no
orçamento do corrente ano.

Ademais, a pandemia está causando enorme impacto negativo na
economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de
pessoas, produtos e serviços, com consequente queda da arrecadação do
Estado.

Para enfrentar essa grave situação, e considerando a necessidade
de conter o avanço da doença, Administração Pública Municipal, ciente do

dever constitucional de proteger os cidadãos, vem adotando uma série de
medidas enérgicas e necessárias, tanto para conter e prevenir o avanço da
doença, como para ao menos amenizar os catastróficos efeitos da pandemia
na economia de nosso Município.

Nesse mister, o Poder Executivo Municipal vem adotando uma
série de medidas enérgicas e necessárias tanto para prevenir e conter o
avanço da doença, como para ao menos amenizar os severos efeitos
econômicos em sua decorrência destacando-se o disposto nos Decreto
Municipais n°04/2020, 05/2020, 08/2020 e 09/2020, tendo ainda sido
expedido o Decreto de Calamidade Púbica nº015/2020, que declara o Estado
de Calamidade Pública no Município de Santo Amaro  do Maranhão
(anexo à essa mensagem).

Contudo, para enfrentar a pandemia e todos os seus efeitos, a
adoção das referidas medidas não será suficiente.

É que, como se sabe, as medidas que vêm sendo tomadas pelo
Poder Público Municipal implicam em aumento significativo nos gastos
do Poder Público, despesas essas que não estavam previstas no orçamento
do Município e que precisarão advir inevitavelmente dos cofres públicos,
levando à necessidade de reprogramação financeira do orçamento para fins
de ajuste das contas públicas.

Concomitantemente a esse aumento de despesas, temos uma
acentuada desaceleração das atividades econômicas, já que estamos tendo
de enfrentar o necessário isolamento social, que mantém as pessoas em
casa e obrigam comércio a fechar temporariamente as portas, impactando
nos rendimentos das empresas e das famílias.

Isso está tendo e terá grandes repercussões nos cofres federais,
estaduais e municipais, ainda que se tenha tido grande zelo pelo equilíbrio
fiscal nos últimos anos.

É inequívoco o impacto que a pandemia causará na arrecadação do
ISS, ICMS e outros impostos, bem como nos repasses obrigatórios do
FPM, e ainda, nos repasses voluntários decorrentes de convênios, contratos
de repasse e instrumento congêneres.

Esse cenário de elevação das despesas e redução das receitas públicas
provavelmente comprometerá o atingimento, pelos entes da Federação, de
indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC Federal nº 101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos
de contingenciamento de recursos públicos por parte de todos.

No caso do Município de Santo Amaro do Maranhão, medidas de
ajustes já vêm sendo adotadas para evitar esse cenário, a exemplo do corte
de inúmeras despesas não essenciais. Contudo, tais cortes não podem
atingir o pagamento de diversos fornecedores de bens e serviços essenciais
ao Município, nem tampouco a folha de pagamento, e menos ainda os
gastos emergenciais para combater a pandemia do novo coronavírus.

Portanto, diante desse cenário é extremamente necessário que a
Administração Pública Municipal seja municiada das excepcionais
flexibilizações das regras de responsabilidade fiscal, conforme previsto
expressamente no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000.

Julga-se importante, assim, o reconhecimento por esta Casa
Legislativa, do estado de calamidade pública no âmbito municipal, enquanto
perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavírus, para que, conforme
autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de
Santo Amaro do Maranhão  seja dispensado do atingimento dos resultados
fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei
Complementar.

Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa
haverão de conferir o necessário apoio a presente solicitação, rogo a Vossa
Excelência emprestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento
urgente, tendo em vista a importância da matéria.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes
Pares protestos de elevado apreço e consideração.

Santo Amaro do Maranhão, aos 21 dias do mês de maio de 2020.

Luziane Lopes Rodrigues Lisboa
PREFEITA
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DECRETO Nº015, DE 14 DE MAIO DE 2020.

Declara Estado de Calamidade Pública em todo o
território do Município de Santo Amaro do Maranhão
para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia
causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO
MARANHÃO, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo artigo 60, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, como pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em
decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial
da Saúde -OMS, que afeta todo o sistema interfederativo de promoção e
defesa da saúde pública, estruturado que dispõem sobre as medidas
temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio do novo coronavírus
(COVID-19); nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde -SUS;

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas em
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando do
envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020, para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal-LRF);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, bem como todos os Decretos Municipais já expedidos, que
dispõem sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao
contágio do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº35.672, de
19.03.2020, que declarou estado de calamidade pública, em razão da grave
crise de saúde pública que decorem da existência de casos suspeitos e já
confirmados de contaminação pela COVID-19 e no Estado, e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Maranhão, assim como
os Decretos nº 35.660/35.677/35.682, que dispõem de complementação
legal e regulamentação de atividades e medidas de combate ao COVID-19;

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise impõe, entre
outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância
internacional, decorrente do novo coronavírus; e

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

CONSIDERANDO a confirmação de diversos casos do COVID-
19 em tão pouco tempo e seu aumento exponencial no território Santo
Amaro do Maranhão;

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

CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº02, de 20 de
dezembro de 2016 (Ministério da Integração Nacional), que estabelece
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito
Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade
decretadas pelos entes federativos e dá outras providências, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 743, de 26 de março de 2020
(Ministério do Desenvolvimento Regional), que estabelece rito específico
para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas
pelos entes federados, decorrentes de desastre relacionado à contaminação
pelo novo coronavírus (Covid-19).

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Estado de Calamidade Pública no âmbito
do Município de Santo Amaro do Maranhão, para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus),
nos termos do artigo 8º do inciso VI da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril
de 2012.

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

§2°. Permanecem válidas todas as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus, contidas em outros decretos municipais não expirados
ou não revogados, notadamente nos Decretos n.º004, de 18 de março de
2020, n.º 005, de 20 de março de 2020,  n.º008, de 18 de abril de 2020 e
n.º009, de 20 de abril de 2020.

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

I - a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art. 24, inciso
IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° da Lei Federal n°
13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

II – a requisição bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa indenização,
nos termos do art. 5°, inciso XXV, da Constituição Federal, do art. 15,
inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art.
3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

 III - a convocação de servidores que estejam no gozo de férias,
licenças ou em regime de cedência ao retorno de suas atividades, nos órgãos
ou nas entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público
desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as unidades
de saúde, assistência social, defesa civil, arrecadação, fiscalização (e outras)
e, sem prejuízo de outras atividades (a juízo dos respectivos dirigentes), as
quais deverão ser priorizadas com as medidas emergências de higiene e
assepsia.

Art. 3º. Fica o Município de Santo Amaro do Maranhão autorizado
a remanejar servidores entre Secretarias Municipais ainda que sejam diversas
as funções exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a
capacidade mínima e aptidão do servidor para a realização do serviço.

Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada
a convocar, por meio de portaria, os servidores de outras Secretarias
Municipais para exercerem as atividades relacionadas ao enfrentamento
do COVID-19, pelo período de 30 dias podendo ser prorrogado por igual
período.

Art. 4º. As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas,
conforme a estabilização do contágio do COVID-19, com objetivo de
flexibilizar a norma.

Art. 5º. Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com
dispensa de licitação, para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas
da área de saúde, aquisição de medicamentos e outros insumos, nos termos
do art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 6º. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de
preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente, os
preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-
19, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação penal vigente.

Art. 7º. Cabe a todo cidadão de Santo Amaro do Maranhão a
responsabilidade de cumprir as restrições e condições do presente Decreto
e nos anteriores em vigência, conscientizando-se da higienização necessária,
do isolamento social, do cumprimento correto da quarentena, bem como
da não circulação em vias públicas e privadas de forma desnecessária, além
de outras medidas que forem necessárias para a contenção/erradicação do
COVID-19.



QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2020                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
Art. 8º. Sempre que necessário, a Secretaria competente solicitará

o auxílio de força policial para o cumprimento do disposto neste Decreto,
cabendo às forças de segurança fazer valer o poder de polícia, podendo,
para tanto, fotografar e filmar todos aqueles que descumprirem as medidas
previstas no presente artigo, a fim de instruir ato de comunicação ao
Ministério Público do Estado do Maranhão, Ministério Público Federal e
Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a ocorrência de crime e infração
administrativa.

Art. 9º. 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. 10. Em caso de recusa no cumprimento das determinações
contidas neste Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes,
com o objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco
coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis,
estando sujeito, a quem lhe der causa, a infração prevista nos incisos VII,
VIII, X, XXIX e XXXI, do art. 10, da Lei Federal nº 6.437/77 (Pena –
advertência e/ou multa), bem como o previsto no art. 268 do Código Penal
(Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa).

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

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

Art. 13. Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade
pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de
Transparência, nos termos da Lei Complementar federal 101, de 4 de maio
de 2000, e da Lei federal 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 14. O Poder Executivo Municipal poderá, por meio de
Mensagem da Prefeita de Santo Amaro do Maranhão, enviar à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitação do reconhecimento do
estado de calamidade pública, para fins do art. 65, da LRF.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, e
vigorará até 31 de dezembro de 2020 ou até a decretação de término do
contágio comunitário pelo NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 no
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Amaro do Maranhão,

em 14 de maio de 2020.

Luziane Lopes Rodrigues Lisboa
Prefeita Municipal

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 08/2020
referente à ARP nº 032/2019, Pregão Presencial nº 012/2019-CPL/ALEMA
e Processos Administrativos nº 0916/2020-ALEMA e 5881/2018-
ALEMA. OBJETO:  Vidrarias e reagentes químicos. CONTRATADA:
PROF-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ
nº 05.130.511/0001-41. NOTA DE EMPENHO: 2020NE000758, emitida
em 02/04/2020, no valor de R$ 7.132,74 (sete mil cento e trinta e dois reais
e setenta e quatro centavos). VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$
7.132,74 (sete mil cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processos
Administrativos n.º 0916/2020-ALEMA e 5881/2018-ALEMA. PRAZO
DE FORNECIMENTO: até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da
data da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA:
14/05/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão – Erika Helena Bezerra da Silva – Fiscal do Contrato; Valney

de Freitas Pereira - Diretor Geral; PROF-LAB COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ nº 05.130.511/0001-41 -
CONTRATADA.  São Luís – MA, 27 de maio de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

P O R T A R I A   Nº 332/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 1684/2018-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula  nº 1629666 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314 e, ambos lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do  Contrato
nº 06/2020,  firmado entre a  Assembleia Legislativa do Estado do  Maranhão
e a Empresa C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,  cujo objeto
versa sobre    a “ contratação de empresa especializada para elaboração de
projetos de engenharia para correção de desalinhamentos e empenamentos
na estrutura que compõe o painel de vidro existente na Galeria  “Deputado
Joao Evangelista” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25  de
maio  de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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