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PROJETO DE LEI N° 175 /2020

ESTABELE AS DIRETRIZES PARA SUSPENDER OS
PRAZOS DE GARANTIA, TROCA, DEVOLUÇÃO
OU REEMBOLSO DECORRENTES DA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO,
QUANDO DECRETADO ESTADO DE
EMERGÊNCIA EM SAÚDE OU CALAMIDADE
PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIAS OU
EPIDEMIAS DE DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para que sejam suspensos
os prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da
aquisição de produtos ou serviços, no âmbito do Estado do Maranhão,
quando decretado estado de emergência em saúde ou calamidade pública
decorrente de pandemias ou epidemias de doenças infectocontagiosas.

Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Lei, é exigido que a
emergência em saúde ou a calamidade pública enseje medidas de isolamento
social e/ou fechamento do comércio, total ou parcial, de modo que reste
impossibilitado o atendimento das demandas dos consumidores.

Art. 2º. O disposto nesta Lei aplica-se às hipóteses em que os
produtos ou serviços tenham sido adquiridos antes ou durante a situação
anormal caracterizada como “Estado de Emergência em Saúde Pública” ou
“Estado de Calamidade Pública” de que trata o art. 1º, bem como dentro ou
fora do estabelecimento comercial, por telefone, a domicílio ou por via
eletrônica, cujos prazos para exercício do direito de garantia, troca, devolução
ou reembolso tenham sido prejudicados pelas medidas emergenciais de
contenção do contágio desenfreado.

Art. 3º. Findado o período de situação anormal de que trata o Art.
1º, o transcurso dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso
prosseguirá pelo lapso temporal remanescente, fixado em Lei ou nos
respectivos contratos.

Art. 4º. Havendo prorrogação da situação anormal caracterizada
como “Estado de Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de Calamidade
Pública”, a suspensão de que trata este artigo será renovada por igual
período, fixado em novo Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual.

 Art.5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de maio de 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa garantir a suspensão dos prazos de
garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de
produtos ou serviços, no âmbito do Estado do Maranhão, durante o período
em que estiver vigente Decreto de Emergência em Saúde ou Calamidade
Pública decorrente de pandemias ou epidemias de doenças
infectocontagiosas.

Sugerimos aqui a reserva na suspensão às hipóteses em que os
produtos ou serviços tenham sido adquiridos antes ou durante da situação
anormal caracterizada como “Estado de Emergência em Saúde Pública” ou
“Estado de Calamidade Pública” de que trata o art. 1º, bem como dentro ou
fora do estabelecimento comercial, por telefone, a domicílio ou por via
eletrônica, cujos prazos para exercício do direito de garantia, troca, devolução
ou reembolso sejam prejudicados por medidas emergenciais de controle do
contágio, tais como: suspensão de atividades comerciais e isolamento
social.

Cumpre esclarecer que o presente Projeto não se limita ao período
atual de pandemia do novo coronavírus, uma vez que sua aplicabilidade se
dá diante de possíveis pandemias e epidemias futuras, das quais decorra a
necessidade de medidas de contenção similares às adotadas pelas autoridades
brasileiras no combate a Covid-19.

O período de quarentena e isolamento social necessários ao
enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19) impossibilita
que os consumidores possam se dirigir presencialmente aos
estabelecimentos comerciais para exercer seu direito de garantia, solicitar a
troca ou devolução de produtos, ou bem como, requerer o reembolso de
valores eventualmente pagos por serviços não prestados.

Da mesma forma, aqueles que fizeram a aquisição de produtos
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone, a domicílio
ou por via eletrônica, podem ser prejudicados pela impossibilidade de
devolvê-los no prazo de 7 dias estabelecido pelo art. 49, do Código de
Defesa do Consumidor, em virtude da possível suspensão dos serviços de
entrega e coleta.

Ocorre que a situação calamitosa sofrida pela pandemia da Covid-
19 pode vim a ocorrer novamente, uma vez que pandemias e epidemias
invariavelmente assolam a humanidade. Nesse sentido, caso venha a ocorrer
uma situação semelhante de isolamento social futuramente, teremos uma
Lei que protegerá os consumidores nesse período de emergência ou
calamidade pública.

Pelas razões aduzidas, pedimos o apoio dos nobres pares para
aprovação da presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de maio de 2020. FELIPE DOS PNEUS –
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 176 / 2020

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA
DE DISTANCIAMENTO CONTROLADO PARA
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19
NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - As medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pela  COVID-19  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº  13.979,  de  6
de  fevereiro  de  2020,  no âmbito do Estado do Maranhão,  observarão  as
normas do Sistema de  Distanciamento Controlado estabelecidas nesta lei.

Art. 2º - O Distanciamento Controlado consiste em sistema que,
por meio do  uso  de  metodologias  e  tecnologias  que  permitam  o
constante  monitoramento  da evolução  da  epidemia  causada  pela
COVID-19  e  das  suas  consequências  sanitárias, sociais  e  econômicas,
estabelece,  com  base  em  evidências  científicas  e  em  análise estratégica
das  informações,  um  conjunto  de  medidas  destinadas  a  preveni-las  e
a enfrentá-las  de  modo  gradual  e  proporcional,  observando  segmentações
regionais  do sistema  de  saúde  e  segmentações  setorizadas  das  atividades
econômicas,  tendo  por objetivo a preservação da vida e a promoção da
saúde pública e da dignidade da pessoa humana, em equilíbrio com os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e com a necessidade  de  se
assegurar  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  população
maranhense.

Parágrafo  único  -  O  Sistema  de  Distanciamento  Controlado
de  que  trata esta  lei  será  permanentemente  monitorado,  atualizado  e
aperfeiçoado  com  base  em evidências científicas e em análises estratégicas
das informações por um Conselho de especialistas designados pelo
Governador do Estado para estudar e propor medidas para o seu
aperfeiçoamento.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA

EPIDEMIA DE COVID-19

Art. 3º - O monitoramento da evolução da pandemia causada pela
COVID-19 será feito com a avaliação de onze indicadores destinados a
mensurar a propagação do vírus e a capacidade de atendimento do sistema
de saúde.

§ 1º - A propagação da COVID-19, com peso total 5 (cinco), será
avaliada por meio de sete indicadores vinculados a três medidas, observados
os seguintes pesos:
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I - Velocidade do Avanço, com peso total 1,5 (um e meio), será

mensurada por  meio  dos  seguintes  indicadores,  cada  um  com  peso
0,375  (trezentos  e  setenta  e cinco décimos):

a) número de hospitalizações de pacientes confirmados para
COVID-19, na Região  de  residência,  registradas  nos  últimos  sete  dias,
dividido  pelo  número  de hospitalizações  de  pacientes  confirmados
para  COVID-19,  na  Região  de  residência, registradas nos sete dias
anteriores;

b) número de internados por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda
Grave) em  UTI (Unidade  Intensiva  de  Tratamento),  na  microrregião,
no  último  dia,  dividido pelo número de internados por SRAG em UTI,
na microrregião, sete dias atrás;

c) número  de  Pacientes   COVID-19   confirmados  em  leitos
clínicos na microrregião no último dia, dividido pelo número de Pacientes
COVID-19 confirmados em leitos clínicos na microrregião em sete dias
atrás;

d) número de Pacientes COVID-19 confirmados em leitos UTI
na microrregião no último dia, dividido pelo número de Pacientes COVID-
19 confirmados em leitos UTI na microrregião em sete dias atrás.

II - Estágio de Evolução, com peso total 1 (um), será mensurado
por meio de indicador correspondente ao número total de casos ativos na
Região até o último dia, dividido pelo número total de casos recuperados
na Região nos últimos cinquenta dias.

III - Incidência de Novos Casos sobre a População, com peso
total 2,5 (dois e meio), será mensurada por meio dos seguintes  indicadores,
cada um com peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número de hospitalizações de pacientes confirmados para
COVID-19, na Região de residência, registradas nos últimos sete dias,
para cada cem mil habitantes;

b) número  de  óbitos  na  Região  nos  últimos  sete  dias,  para
cada  cem  mil habitantes;

§ 2º - A capacidade de atendimento do sistema de saúde, com peso
total 5 (cinco),  será  avaliada  por  meio  de  quatro  indicadores  vinculados
a  duas  medidas, observados os seguintes pesos:

I -  Capacidade  de  Atendimento,  com  peso  total  2,5  (dois  e
meio),  será mensurada por meio dos seguintes indicadores, cada um com
peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número   de   leitos   de   UTI   disponíveis   para   atender
COVID-19   na microrregião no último dia, para cada cem mil idosos;

b) número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19
no âmbito do Estado do Maranhão no último dia;

II -  Mudança  da  Capacidade  de  Atendimento,  com  peso  total
2,5  (dois  e meio), será mensurada por meio dos seguintes indicadores,
cada um com peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número de leitos de UTI disponíveis para  atender COVID-19
na microrregião  no  último  dia,  dividido  pelo  número  de  leitos  de UTI
disponíveis  para atender COVID-19 na microrregião em sete dias atrás;b)
número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19 no âmbito
do  Estado  do  Maranhão  no  último  dia,  dividido  pelo  número  de  leitos
de  UTI disponíveis  para  atender  COVID-19  no  âmbito  do  Estado  do
Maranhão  em  sete  dias atrás.

§ 3º - Consideram-se casos ativos, para os fins do disposto nesta
lei, aqueles cujos  testes  foram  coletados  dentro  dos  quatorze  dias
anteriores  à  data  de  apuração  e resultaram positivo, sem ter havido, no
período apurado, óbito do paciente.

§  4º -  Consideram-se  casos  recuperados,  para  os  fins  do
disposto  nesta lei, aqueles que, dentro dos cinquenta dias anteriores à data
de apuração, completaram, com  vida,  quatorze  dias  após  a  data  da
coleta  do  exame  que  resultou  positivo  para COVID-19.

§  5º -  Consideram-se idosas,  para  os  fins  do  disposto  nesta
lei, as  pessoas com sessenta anos de idade ou mais.

§  6º  -  Considerar-se-á,  para  fins  de  mensuração  de  casos
confirmados, exclusivamente  aqueles  testados  por  meio  do  exame  RT-
PCR  (“reverse-transcriptase polymerase chain reaction”),   ressalvada   a
contagem   de   número   de   óbitos   e   de hospitalizações,  que  considerará
os  casos  confirmados  pela  Secretaria  Estadual  da Saúde,
independentemente do método utilizado.

§  7º -  Sempre  será  somado  um  inteiro  ao  valor  do  denominador
dos indicadores de que tratam os incisos I e II do § 1º deste artigo.

§ 8º - Sempre que o valor do denominador dos  indicadores de que
trata  o inciso II do § 2º deste artigo for igual a zero, será somado um inteiro.

§ 9º - Os critérios, as medidas e os indicadores que compõem o
sistema de monitoramento da evolução da epidemia de COVID-19, assim
como seus pesos e bases, poderão  ser  modificados,  excluídos,  reduzidos
ou ampliados, diante de evidências científicas que recomendem a sua
atualização ou aperfeiçoamento.

Art. 4º - O resultado da mensuração dos indicadores de que trata
o art. 3º desta lei serão classificados, conforme o escore, em quatro
Bandeiras, correspondentes às cores Amarela, Laranja, Vermelha e Preta,
as quais serão utilizadas para a aplicação, gradual  e  proporcional,  de  um
conjunto  de  medidas  destinadas  à  prevenção  e  ao enfrentamento da
epidemia causada pela COVID-19, observados os seguintes critérios:

I - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 3º
será classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a um e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a dois;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a dois.

I-A - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso I do § 1º do art.
3º será classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a um e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a dois e meio;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou  superior
a dois e meio.

II - o indicador de que trata o inciso II do § 1º do art. 3º será
classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a vinte e cinco centésimos;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a vinte e cinco centésimos e inferior a cinquenta centésimos;

c)  Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
superior  a cinquenta centésimos e inferior a setenta e cinco centésimos;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a setenta e cinco centésimos.

III - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso III do § 1º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um e meio;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a três e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a três e meio e inferior a seis;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a seis.

IV - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso III do § 1º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a quinze centésimos;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a quinze centésimos e inferior a um;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a dois e meio;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a dois e meio.

V - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso I do § 2º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:
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a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a

trinta;
b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou inferior

a trinta e superior a dez;
c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou inferior

a dez e superior a dois e meio;
d)  Bandeira Preta,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior  a  dois e meio.
VI - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso I do § 2º do art.

3º serão classificados da seguinte forma:
a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a

setecentos;
b)  Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior  a setecentos e superior a quatrocentos;
c)  Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior  a quatrocentos e superior a duzentos;
d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a

duzentos.
VII - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso II do § 2º do art.

3º serão classificados da seguinte forma:
a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a um

inteiro e um milésimo;
b) Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior a um inteiro e um milésimo e superior a setenta e cinco centésimos;
c) Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior  a setenta e cinco centésimos e superior a cinquenta centésimos;
d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a

cinquenta centésimos.
VIII -  o  indicador  de  que  trata  a  alínea  “b”  do  inciso  II  do

§  2º  do  art. 3º serão classificados da seguinte forma:
a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a um

inteiro e um milésimo;
b)  Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior a um inteiro e um milésimo e superior a setenta e cinco centésimos;
c)  Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior a setenta e cinco centésimos e superior a sessenta centésimos;
d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a

sessenta centésimos.
§ 1º - Serão considerados, para o cálculo da média ponderada das

bandeiras dos indicadores, os seguintes fatores:
I - Bandeira Amarela equivale a zero;
II - Bandeira Laranja equivale a um;
III - Bandeira Vermelha equivale a dois;
IV - Bandeira Preta equivale a três.
§  2º -  Para  fins  de  cálculo  da  média  ponderada,  arredondar-se-

ão  para  o número  inteiro  superior  as  frações  iguais  ou  maiores  do  que
cinco  décimos  e  para  o número inteiro inferior as frações menores do que
cinco décimos.

Art. 5º - Cada Região de Agrupamento de que trata o § 2º do art. 6º
será classificada,  semanalmente,  em  uma  Bandeira  Final,  a  qual  será
definida  a  partir  da média  ponderada  das  Bandeiras  dos  indicadores,
respeitados  os  respectivos  pesos,  da seguinte forma:

I  -  Bandeira  Final  Amarela,  quando  a  média  ponderada
arredondada  for igual a zero;

II  -  Bandeira  Final  Laranja,  quando  a  média  ponderada
arredondada  for igual a um;

III - Bandeira Final Vermelha, quando a média ponderada
arredondada for igual a dois;

IV - Bandeira Final Preta, quando a média ponderada arredondada
for igual a três.

§  1º  - Serão  classificadas  na  Bandeira  Final  imediatamente
anterior  as Regiões que, nos quatorze dias anteriores à apuração, tiverem
registro de número igual ou inferior a cinco novas hospitalizações de
pacientes confirmados para COVID-19.

§ 2º - A divulgação dos resultados da mensuração dos indicadores
ocorrerá semanalmente, sempre aos sábados, e a Bandeira Final em que

classificada cada Região de Agrupamento vigorará da zero hora da segunda-
feira imediatamente posterior até as vinte e quatro horas do domingo
seguinte, após a publicação desta lei.

CAPÍTULO II
DA SEGMENTAÇÃO REGIONAL DO SISTEMA DE

DISTANCIAMENTO CONTROLADO

Art.  6º -  Para  os  fins  do  disposto  nesta  lei,  o  território  do
Estado  do Maranhão será segmentado em 5 (cinco) mesorregiões, composta
por 21 (vinte e uma) microrregiões  que  correspondem  a  Regiões de
Saúde do Estado do Maranhão, cujas respectivas municipalidades
integrantes estão dispostas no Anexo I desta lei.

§   1º -   As   cinco   mesorregiões   correspondentes   às
macrorregiões   de agrupamento, são as seguintes:

I – Norte Maranhense;
II – Oeste Maranhense;
III – Centro Maranhense;
IV – Leste Maranhense;
V – Sul Maranhense.
§ 2º - As vinte  e uma microrregiões, correspondentes ao

agrupamento das vinte e uma Regiões da Agrupamento, são as seguintes:
I  –  Litoral  Ocidental  Maranhense,  correspondente  ao

agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 01 (R1);
II – Aglomeração Urbana de São Luís, correspondente ao

agrupamento das municipalidades da Região de Agrupamento 02 (R2);
III  –  Rosário,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades da Região de Agrupamento 03 (R3);
IV – Lençóis maranhenses, correspondente ao agrupamento    das

municipalidades da Região de Agrupamento 04 (R4);
V – Baixada maranhense, correspondente    ao    agrupamento    das

municipalidades da Região de Agrupamento 05 (R5);
VI – Itapecuru-mirim, correspondente ao agrupamento das

municipalidades da Região de Agrupamento 06 (R6);
VII – Gurupi,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades da Região de Agrupamento 07 (R7);
VIII  –  Pindaré,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades  da Região de Agrupamento 08 (R8);
IX  –  Imperatriz,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades  da Região de Agrupamento 09 (R9);
X – Médio Mearim, correspondente ao agrupamento das

municipalidades da Região de Agrupamento 10 (R10);
XI –  Alto   Mearim e Grajaú, correspondente ao   agrupamento

das municipalidades da Região de Agrupamento 11 (R11);
XII –  Presidente     Dutra,     correspondente     ao     agrupamento

das municipalidades da Região de Agrupamento 12 (R12);
XIII  –  Baixo  Parnaíba  Maranhense,  correspondente  ao

agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 13 (R13);
XIV – Chapadinha, correspondente ao agrupamento das

municipalidades da Região de Agrupamento 14 (R14);
XV – Codó, correspondente ao agrupamento das municipalidades

da Região de Agrupamento 15 (R15);
XVI  –  Coelho  Neto,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades da Região de Agrupamento 16 (R16);
XVII  –  Caxias,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades  da Região de Agrupamento 17 (R17);
XVIII – Chapadas do Alto  Itapecuru, correspondente ao

agrupamento das municipalidades da Região de Agrupamento 18 (R18);
XIX  –  Porto  Franco,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades da Região de Agrupamento 19 (R19);
XX – Gerais de Balsas,    correspondente    ao    agrupamento    das

municipalidades da Região de Agrupamento 20 (R20);
XXI –  Chapadas  das  Mangabeiras,  correspondente  ao

agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 21 (R21).
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CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DE COVID-19

Art.  7º -  As  autoridades  públicas deverão e os cidadãos  poderão
exigir o cumprimento das medidas e providências necessárias   para a
prevenção e o enfrentamento à pandemia de COVID-19, observado o
disposto nesta lei.

Art.  8º  -  Ficam  determinadas,  diante  das  evidências  científicas
e  análises sobre as informações estratégicas em saúde, com fundamento
no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em todo o
território do Estado do Maranhão, as medidas de prevenção e de
enfrentamento à pandemia de COVID-19 definidas nesta lei, de aplicação
obrigatória, observadas a graduação, proporcionalidade e segmentação nele
estabelecidas.

Art.  9º  - As  medidas  de  prevenção  e  de  enfrentamento  à
pandemia  de COVID-19 definidas nesta lei classificam-se em:

I  -  permanentes: de  aplicação  obrigatória  em  todo  o  território
estadual independentemente da Bandeira Final aplicável à Região de
Agrupamento;

II - segmentadas: de aplicação obrigatória nas Regiões de Saúde,
conforme a  respectiva  Bandeira  Final,  com  intensidades  e  amplitudes
variáveis,  definidas  em Protocolos específicos para cada setor.

Parágrafo único  - Sempre que necessário, diante de evidências
científicas ou  análises  sobre  as  informações  estratégicas  em  saúde,
poderão  ser  editadas  novas normativas   para   estabelecer   medidas
extraordinárias   com   fins   de prevenção ou enfrentamento  à  pandemia
de  COVID-19, bem  como  alterar o período  e  o  âmbito  de abrangência
das medidas estabelecidas nesta lei.

SEÇÃO I
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PERMANENTES

Art.  10 -  São  medidas  sanitárias  permanentes,  de  adoção
obrigatória  por todos,  para  fins  de  prevenção  e  de  enfrentamento  à
pandemia  de  COVID-19,  dentre outras:

I  -  a  observância  do  distanciamento  social,  restringindo  a
circulação,  as visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo ao
estritamente necessário;

II  -  a  observância  de  cuidados  pessoais,  sobretudo  da  lavagem
das  mãos, antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização
de produtos assépticos, como  sabão  ou  álcool  em  gel  setenta  por  cento,
bem  como  da  higienização,  com produtos adequados, dos instrumentos
domésticos e de trabalho;

III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o
antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;

IV - a observância do distanciamento interpessoal mínimo de dois
metros, evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos
ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas
calçadas, portarias e entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou
privados.

Subseção I
Das medidas sanitárias permanentes nos estabelecimentos

Art.  11  - São  de  cumprimento  obrigatório,  em  todo  o  território
estadual, independentemente  da  Bandeira  Final  de  cada  Região  de
Agrupamento,  por  todo e qualquer  estabelecimento  destinado  a  utilização
simultânea  por  várias  pessoas,  de natureza   pública   ou   privada,
comercial   ou   industrial,   fechado   ou   aberto,   com atendimento a
público amplo ou restrito, devendo o responsável cumpri-las e, quando
for  o  caso,  exigir  o  seu  cumprimento  pelos  empregados,  clientes  ou
usuários,  as seguintes medidas permanentes de prevenção à pandemia de
COVID-19:

I - determinar a utilização de máscara facial pelos empregados e
exigir a sua utilização por clientes e usuários, para ingresso e permanência
no interior do recinto;

II - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento
e sempre quando   do   início   das   atividades,   as   superfícies   de   toque
(mesas,   equipamentos, cardápios,  teclados,  etc.),  preferencialmente
com  álcool  em  gel  setenta  por  cento  ou outro produto adequado;

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

IV - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local
de fácil acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos
clientes e dos funcionários do local;

V  -  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;

VI - manter disponível  kit  completo de higiene de mãos nos
sanitários  de clientes, usuários e funcionários, utilizando sabonete líquido,
álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não reciclado;

VII - manter louças e talheres higienizados e devidamente
individualizados de forma a evitar a contaminação cruzada;

VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de
seus funcionários;

IX  -  diminuir  o  número  de  mesas  ou  estações  de  trabalho
ocupadas  no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas,
diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento
interpessoal de, no mínimo, dois metros;

X  -  fazer  a  utilização,  se  necessário,  do  uso  de  senhas  ou
outro  sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas;

XI  -  dispor  de  protetor  salivar  eficiente  nos  serviços  ou
refeitórios  com sistema de buffet;

XII  -  manter  fixado,  em  local  visível  aos  clientes  e  funcionários,
de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção
à COVID-19;

XIII  -  instruir  seus  empregados  acerca  da  obrigatoriedade  da
adoção  de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de
cada turno, da utilização de  produtos  assépticos  durante  o  desempenho
de  suas  tarefas,  como  álcool  em  gel setenta por cento, da manutenção
da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de
relacionamento com o público no período de emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19;

XIV - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo   mínimo
de quatorze  dias,  das  atividades  em  que  haja  contato  com  outros
funcionários  ou  com  o público todos os empregados que apresentem
sintomas de contaminação pela COVID-19,  conforme  o  disposto  no  art.
32  desta  lei,  assim  bem  como  aqueles  que  tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado.

Parágrafo único - O distanciamento interpessoal mínimo de dois
metros de que trata o inciso IX deste artigo pode ser reduzido para o
mínimo de um metro no caso de  utilização  de  Equipamentos  de  Proteção
Individual  -  EPIs  adequados  para  evitar contaminação e transmissão da
COVID-19.

Subseção II
Das medidas sanitárias permanentes no transporte

Art.  12  - São  de  cumprimento  obrigatório,  em  todo  o  território
estadual, independentemente  da  Bandeira  Final  de  cada  Região  de
Agrupamento,  por  todos  os operadores do sistema de mobilidade,
concessionários e permissionários do transporte coletivo  e  seletivo  por
lotação,  bem  como  por  todos  os  responsáveis  por  veículos  do
transporte  coletivo  e  individual,  público  e  privado,  de  passageiros,
inclusive  os  de aplicativos, quando permitido o seu funcionamento,
devendo o responsável cumpri-las e, quando for o caso, exigir o seu
cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as seguintes medidas
permanentes de prevenção à epidemia de COVID-19:
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I - observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e

permanência nos veículos, do uso de máscaras de proteção facial por
qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, motoristas, cobradores e
quaisquer outros empregados ou usuários;

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

III  -  realizar  limpeza  rápida  das  superfícies  e  pontos  de
contato  com  as mãos  dos  usuários,  como  roleta,  bancos,  balaústres,
pega-mão,  corrimão  e  apoios  em geral, com álcool líquido setenta por
cento a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no
transporte coletivo;

IV  -  realizar  limpeza  rápida  com  álcool  líquido  setenta  por
cento  dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de
crédito e débito), após cada utilização;

V    -    disponibilizar,    em    local    de    fácil    acesso    aos
passageiros, preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool
em gel setenta por cento;

VI - manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto
abertos para manter o ambiente arejado, sempre que possível;

VII - manter higienizado o sistema de ar-condicionado;
VIII  -  manter  fixado,  em  local  visível  aos  clientes  e  funcionários,

de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção
à COVID-19;

IX - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e
montagem da  tabela  horária,  veículos  que  possuam  janelas  passíveis  de
abertura  (janelas  não lacradas), utilizando os demais veículos apenas em
caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de
viagens;

X  -  instruir  seus  empregados  acerca  da  obrigatoriedade  da
adoção  de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de
cada viagem realizada, da utilização  de  produtos  assépticos  durante  a
viagem,  como  álcool  em  gel  setenta  por cento,  da  manutenção  da
limpeza  dos  veículos,  bem  como  do  modo  correto  de relacionamento
com os usuários no período de emergência de saúde pública decorrente da
COVID-19;

XI - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo
de quatorze dias,  das  atividades  em  que  haja  contato  com  outros
funcionários  ou  com  o  público todos  os  empregados  que  apresentem
sintomas  de  contaminação  pela  COVID-19, conforme o disposto no art.
32 desta lei, assim bem como aqueles que tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado;

XII   -   observar   e   fazer   observar   a   obrigatoriedade,   para
ingresso   e permanência nos veículos, do uso de máscaras de proteção
facial por qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, motoristas,
cobradores e quaisquer outros empregados ou usuários;

XIII - observar as regras, em especial a determinação de lotação
máxima, definidas  nos  Protocolos  das  medidas  sanitárias  segmentadas,
aplicáveis  à  respectiva Região de Agrupamento, bem como outros diplomas
normativos sobre a matéria.

Subseção III
Do uso obrigatório de máscara de proteção facial

Art. 13 - Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção
facial sempre  que  se  estiver  em  recinto  coletivo,  compreendido  como
local  destinado  a permanente  utilização  simultânea  por  várias  pessoas,
fechado  ou  aberto,  privado  ou público,  bem  como  nas  suas  áreas  de
circulação,  nas  vias  públicas  e  nos  meios  de transporte.

Subseção IV
Do atendimento exclusivo para grupos de risco

Art. 14 - Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários
ou setores exclusivos  para  atender  os  clientes  com  idade  igual  ou
superior  a  sessenta  anos  e aqueles de grupos de risco, conforme

autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pela COVID-
19.

Subseção V
Da vedação de elevação de preços

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

Subseção VI
Do estabelecimento de limites quantitativos no comércio

Art. 16 - Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites  quantitativos  para  a  aquisição  de  bens  essenciais
à  saúde,  à  higiene  e  à alimentação,  sempre  que  necessário  para  evitar
o  esvaziamento  do  estoque  de  tais produtos.

SEÇÃO II
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS SEGMENTADAS

Art.  17  - As  medidas  sanitárias  segmentadas,  destinadas  a
prevenir  e  a enfrentar  a  evolução  da  epidemia  de  COVID-19,
respeitando  o  equilíbrio  entre  o necessário  para  a  promoção  da  saúde
pública  e  a  manutenção  do  desempenho  das atividades econômicas, são
definidas em Protocolos específicos, fixados pela Secretaria Estadual da
Saúde, conforme o setor ou grupos de setores econômicos, e têm aplicação
cogente no âmbito de todos os Municípios inseridos em cada Região de
Agrupamento de que trata o § 2º do art. 6º desta lei, fixados em diferentes
graus de restrição, conforme a  Bandeira  Final  em  que  classificada  a
Região  de  Agrupamento,  de  acordo  com  o sistema de monitoramento de
que tratam os artigos 4º e 5º desta lei.

Art.  18  - As  medidas  sanitárias  segmentadas  são  de  aplicação
cumulativa com  aquelas  definidas  nesta  lei  e  em  outros  diplomas
normativos,  como  medidas sanitárias  permanentes,  bem  como  com
aquelas  fixadas  nas  Portarias  da  Secretaria Estadual da Saúde e com as
normas municipais vigentes.

Art.  19  - Os  Protocolos  que  definirem  as  medidas  sanitárias
segmentadas poderão estabelecer, dentre outros critérios de funcionamento
para os estabelecimentos, públicos ou privados, comerciais ou industriais:

I - teto de operação, compreendido como o percentual máximo de
pessoas, trabalhadores  ou  não,  que  podem  estar  presentes,  ao  mesmo
tempo,  em  um  mesmo ambiente  de  trabalho,  fixado  a  partir  do  limite
máximo  de  pessoas  por  espaço  físico livre, conforme estabelecido no
teto de ocupação;

II - modo de operação;
III - horário de funcionamento;
IV - restrições específicas por atividades;
V - obrigatoriedade de monitoramento de temperatura; e
VI - obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores.
Art.  20 -   Os   Protocolos   serão   disponibilizados   na   rede

mundial   de computadores nos sítios eletrônicos oficiais do Estado do
Maranhão.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

Art.   21   - Os   estabelecimentos   comerciais   ou   industriais
situados   no território  do  Estado  do  Maranhão somente  poderão  ter  o
seu  funcionamento  ou  a  sua abertura para atendimento ao público
autorizados se atenderem, cumulativamente:

I - as medidas sanitárias permanentes de que trata esta lei e outros
diplomas normativos;

II   -   as   medidas   sanitárias   segmentadas   vigentes   para   a
Região de Agrupamento em que situado o Município de funcionamento
do estabelecimento;
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III   -   as   normas   específicas   estabelecidas   nas   Portarias   da

Secretaria Estadual da Saúde;
IV - as respectivas normas municipais vigentes.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ESSENCIAIS

Art.  22  - As  medidas  estaduais  e  municipais  para  fins  de
prevenção  e  de enfrentamento   à   epidemia   de   COVID-19   deverão
resguardar   o   exercício   e   o funcionamento  das  atividades  públicas  e
privadas  essenciais,  ficando  vedado  o  seu fechamento.

§ 1º - São atividades públicas e privadas essenciais aquelas
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II   -   assistência   social   e   atendimento   à   população   em   estado

de vulnerabilidade;
III  -  atividades  de  segurança  pública  e  privada,  incluídas  a

vigilância,  a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa civil;
V - transporte de passageiros, observadas as normas específicas;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de “call center”;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e de lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos:
a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a

manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia; e

b) as respectivas obras de engenharia;
XI - iluminação pública;
XII   -   produção,   distribuição,   comercialização   e   entrega,

realizadas presencialmente  ou  por  meio  do  comércio  eletrônico,  de
produtos  de  saúde,  higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de
construção;

XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e

equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto
risco, definidos pelo ordenamento jurídico  brasileiro,  em  atendimento
aos  requisitos  de  segurança  sanitária,  metrologia, controle ambiental e
prevenção contra incêndios;

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e

de doença dos animais;
XVII - atividades de processamento do benefício do seguro-

desemprego e de  outros  benefícios  relacionados,  por  meio  de  atendimento
presencial  ou  eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde;

XVIII  -  inspeção  de  alimentos,  de  produtos  e  de  derivados  de
origem animal e vegetal;

XIX - vigilância agropecuária;
XX - controle e fiscalização de tráfego;
XXI - serviços de pagamento, de crédito e de saque e de aporte

prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil,
obedecido, quanto ao atendimento ao público, o disposto no § 4º deste
artigo;

XXII - serviços postais;
XXIII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados,

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

XXIV - serviços relacionados à tecnologia da informação e de
processamento de dados “data center” para suporte de outras atividades
previstas nesta lei;

XXV - produção e distribuição de numerário à população e
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional
e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;

XXVI  -  atividades  de  fiscalização  em   geral,   em  âmbito
municipal  e estadual;

XXVII  -  produção  de  petróleo  e  produção,  distribuição  e
comercialização de  combustíveis,  biocombustíveis,  gás  liquefeito  de
petróleo  e  demais  derivados  de petróleo;

XXVIII  -  monitoramento  de  construções  e  de  barragens  que
possam acarretar risco à segurança;

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos
naturais e de cheias e de inundações;

XXX - mercado de capitais e de seguros;
XXXI - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com

animais em cativeiro;
XXXII - atividades médico-periciais;
XXXIII  -  produção,  distribuição  e  comercialização  de

equipamentos,  de peças e de acessórios para refrigeração, serviços de
manutenção, conserto e reparos de aparelhos  de  refrigeração  e  climatização,
de  elevadores  e  de  outros  equipamentos essenciais ao transporte, à
segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e  ao
transporte  de  cargas,  em  especial  de  alimentos,  medicamentos  e  de
produtos  de higiene;

XXXIV  -  atividades  de  pesquisa,  científicas,  laboratoriais  ou
similares, relacionadas com a pandemia de que trata esta lei;

XXXV - atividades de representação judicial e extrajudicial, de
assessoria e de  consultoria  jurídicas  exercidas  pelas  advocacias  públicas,
relacionadas  à  prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;

XXXVI - atividades relacionadas à construção, manutenção e
conservação de estradas e de rodovias;

XXXVII  -  serviços  de  transporte,  armazenamento,  entrega  e
logística  de cargas em geral;

XXXVIII  -  atividades  desempenhadas  pelo  Corpo  de  Bombeiros
Militar, inclusive  as  relativas  à  emissão  ou  à  renovação  de  Alvará  de
Prevenção  e  Proteção Contra Incêndio - APPCI.

§  2º -  Também  são  consideradas  essenciais,  dentre  outras,  as
seguintes atividades  acessórias  e  de  suporte  indispensáveis  às  atividades
e  aos  serviços  de  que trata o § 1º:

I - atividades e serviços de limpeza, asseio e manutenção de
equipamentos, instrumentos, vestimentas e estabelecimentos;

II - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de   transporte,   de   disponibilização,   de   reparo,   de
conserto,   de   substituição   e   de conservação  de  equipamentos,
implementos,  maquinário  ou  qualquer  outro  tipo  de instrumento,
vestimentas e estabelecimentos;

III - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de transporte e de disponibilização de todo e qualquer
tipo de insumos, em especial os químicos, petroquímicos e plásticos;

IV - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de  transporte  e  de  disponibilização  de  todo  e  qualquer
tipo  de  peças  para  reparo, conserto, manutenção ou conservação de
equipamentos, de implementos, de maquinário ou de qualquer outro tipo
de instrumento, de vestimentas e de estabelecimentos;

V  -  atividades  e  serviços  de  coleta,  de  processamento,  de
reciclagem,  de reutilização,   de   transformação,   de   industrialização   e
de   descarte   de   resíduos   ou subprodutos de animais, tais como, dentre
outros, curtumes e graxarias.

§ 3º - É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa
afetar o funcionamento das atividades e dos serviços essenciais de que
trata este lei.

§  4º  -  As  autoridades  estaduais  ou  municipais  não  poderão
determinar  o fechamento de agências bancárias, desde que estas adotem as
providências necessárias para garantir um distanciamento interpessoal
mínimo de dois metros entre seus clientes; observem  as  medidas  de  que
trata  o  art.  11  desta  lei;  assegurem  a  utilização  pelos funcionários
encarregados de atendimento direto ao público do uso de Equipamento de
Proteção Individual - EPI adequado; bem como estabeleçam horários,
agendamentos ou setores exclusivos para atender os clientes com idade
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igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme
autodeclaração.

§ 5º - Fica autorizada a abertura dos aeroclubes e dos aeródromos,
inclusive dos seus serviços de manutenção e de fornecimento de
combustível, para utilização de aeronaves  privadas  em  missões
humanitárias,  vedada  a  realização  de  aulas  ou  cursos presenciais.

§   6º -   Ressalvado   o   disposto   nesta   lei, as   autoridades
estaduais   ou municipais não poderão determinar o fechamento dos
seguintes serviços:

I - de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de
equipamentos e de pneumáticos;

II  -  dedicados  à  comercialização,  distribuição  e  fornecimento
de  peças, combustíveis, alimentação e hospedagem a transportadores de
cargas e de passageiros, especialmente  os  situados  em  estradas  e
rodovias,  inclusive  em  zonas  urbanas,  desde que observadas, no que
couber, as medidas de que trata o art. 11 desta lei;

III - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às
atividades essenciais.

§ 7º - Fica autorizada a abertura dos estabelecimentos para a
realização de vistorias e perícias pelo Corpo de Bombeiro Militar para fins
de emissão ou renovação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
- APPCI.

CAPÍTULO VI
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 23 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta deverão adotar,  para fins de prevenção  da transmissão da
COVID-19, no que couber,  as  medidas  permanentes  e segmentadas
determinadas  nesta  lei,  observadas  as medidas especiais de que trata este
capítulo.

Seção I
Da aplicação de quarentena aos agentes públicos

Art. 24 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da   administração   pública   estadual   direta   e   indireta
deverão, no âmbito de suas competências,  determinar  o  afastamento,
imediatamente,  em  quarentena,  pelo  prazo mínimo de quatorze dias, das
atividades em que haja contato com outros servidores ou com  o  público
todos  os  agentes,  servidores  e  empregados  públicos,  membros  de
conselho,  estagiários  e  colaboradores  que  apresentem  sintomas  de
contaminação  pela COVID-19 ou que tenham contato ou convívio direto
com caso suspeito ou confirmado.

Parágrafo  único  - Não  se  aplica  o  disposto  no  caput  deste
artigo  aos militares  e  aos  servidores  com  atuação   nas  áreas  da  Saúde,
Segurança  Pública, Administração    Penitenciária    e    Assistência Social,
que observarão regramento específico.

Seção II
Do regime de trabalho dos servidores, empregados públicos e

estagiários

Art. 25 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da administração pública estadual direta e indireta adotarão,
para fins de prevenção da transmissão  da  COVID-19,  as  providências
necessárias  para,  no  âmbito  de  suas competências:

I   -   estabelecer   que   os   servidores   desempenhem   suas
atribuições   em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na medida
do possível e sem prejuízo ao serviço público;

II - organizar, para aqueles servidores ou empregados públicos a
que não se faz  possível  a  aplicação  do  disposto  no  inciso  I  deste  artigo,
bem  como  para  os estagiários,  escalas  com  o  revezamento  de  suas
jornadas  de  trabalho,  sempre  que possível, dispensando-os, se necessário,
do comparecimento presencial, sem prejuízo de suas remunerações ou
bolsas-auxílio.

Parágrafo único - Terão preferência para o regime de trabalho de
que trata o inciso I do caput deste artigo os servidores:

I - com idade igual ou superior a 60 anos, exceto nos casos em que
o regime de  teletrabalho  não  seja  possível  em  decorrência  das
especificidades  das  atribuições, bem  como  nos  casos  dos  servidores
com  atuação  nas  áreas  da  Saúde,  Segurança Pública, Administração
Penitenciária e Assistência Social;

II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras; e
IV – pessoas com obesidade;
V - portadores de doenças que, por recomendação médica

específica, devam ficar afastados do trabalho durante o período de
emergência de que trata esta lei.

Seção III
Da suspensão de eventos e viagens

Art.  26  - Ficam  suspensas  as  atividades  presenciais  de
capacitação,  de treinamento   ou   de   eventos   coletivos   realizados   pelos
órgãos   ou   entidades   da administração  pública  estadual  direta  e  indireta
que  impliquem  a  aglomeração  de pessoas, bem como a participação de
servidores e empregados públicos em eventos ou em viagens internacionais
ou interestaduais.

§ 1.º - Eventuais exceções à norma de que trata o caput deste artigo
deverão ser avaliados e autorizados pelo Governador do Estado.

§ 2.º - Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos cursos e
demais atividades  presenciais  promovidos  pelas  Academias  ou  Escolas
oficiais  vinculadas  à Secretaria da Segurança Pública.

Seção IV
Das reuniões

Art. 27 - As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras
atividades que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas,
na medida do possível, sem  presença  física,  mediante  o  uso  por  meio
de  tecnologias  que  permitam  a  sua realização à distância.

Seção V
Do ponto biométrico

Art. 28 - Fica dispensada a utilização da biometria para registro
eletrônico do  ponto,  devendo  ser  realizada  a  aferição  da  efetividade
por  outro  meio  eficaz  de acordo   com   as   orientações   definidas   no
âmbito   de   cada   órgão   ou   entidade   da administração pública estadual
direta e indireta.

Seção VI
Da convocação de servidores públicos

Art. 29 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes Máximos das
entidades da administração pública estadual direta e indireta poderão
convocar os servidores cujas funções  sejam  consideradas  essenciais  para
o  cumprimento  do  disposto  nesta  lei, especialmente  aqueles  com
atribuições  de  fiscalização  e  de  perícia  médica,  dentre outros, para atuar
de acordo com as escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Seção VII
Dos prestadores de serviço terceirizados

Art. 30 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da  administração  pública  estadual  direta  e  indireta  poderão
adotar,   para  fins  de prevenção da transmissão da COVID-19, as
providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

I   -   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
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suspensão ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses
terceirizados;

II - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada
atividade e da  diminuição  do  fluxo  dos  respectivos  servidores  pelas
medidas  emergenciais  de prevenção  da  transmissão  da  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,  caso  em  que  deverá  ser
comunicada  a  empresa  da  decisão, bem  como  da  redução  do  valor
proporcional  aos  custos  do  vale-transporte  e  auxílio alimentação que
não serão por ela suportados.

Seção VIII
Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração

pública estadual

Art. 31 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta  deverão  adotar,  para  fins  de  prevenção  da  transmissão
da  COVID-19,  as seguintes medidas:

I  -  manter  o  ambiente  de  trabalho  bem  ventilado,  com  janelas
e  portas abertas, sempre que possível;

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores; IV -
vedar a realização de eventos com mais de trinta pessoas.

Seção I
Dos sintomas da COVID-19

Art. 32 - Consideram-se sintomas de contaminação pela COVID-
19, para os fins do disposto nesta lei, a apresentação de febre, de tosse, de
dificuldade para respirar, de produção de escarro, de congestão nasal ou
conjuntival, de dificuldade para deglutir, de  dor  de  garganta,  de  coriza,
saturação  de  O2  <  95%,  de  sinais  de  cianose,  de batimento de asa de
nariz, de tiragem intercostal e de dispneia.

Seção II
Das sanções

Art.  33 -  Constitui  crime,  nos  termos  do  disposto  no  art.  268
do  Código Penal,  infringir  determinação  do  Poder  Público  destinada  a
impedir  introdução  ou propagação de doença contagiosa.

Parágrafo único - As autoridades deverão adotar as providências
cabíveis para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a
prisão, em flagrante, quando  for  o  caso,  de  todos  aqueles  que
descumprirem  ou  colaborarem  para  o descumprimento das medidas
estabelecidas nesta lei.

Seção III
Das disposições finais

Art.  49 -  Os  casos  omissos  e  as  eventuais  exceções  à  aplicação
desta  lei serão definidos por outros instrumentos normativos.

Art.  50 -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo efeitos 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.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA
A  proposição  ora  apresentada  a  esta  Casa  dispõe  sobre  a

instituição  do sistema de distanciamento controlado para prevenção e
enfrentamento à COVID-19 no Estado  do  Maranhão,  aliando-se  à

proposição  que  estabelece  as  diretrizes  para  a primeira fase do plano de
transição para a nova normalidade no Estado do Maranhão, tendo  como
base  o  planejamento  da  Espanha,  um  dos  países  que  mais  sofreu  os
impactos da COVID-19 no mundo (trata-se da “Orden SND/399/2020,
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidade”, traduzida e adaptada à realidade maranhense, que tramita
nesta Assembleia Legislativa em forma de Projeto de Lei Ordinária nº 156
de 2020).

Sabe-se  que  o  mundo  enfrenta  uma  pandemia  da  COVID-19,
não  há perspectiva  para  que  uma  vacina  seja  descoberta,  e  isso  tem
exigido  dos  poderes públicos  a  adoção  de  medidas  muito  restritivas
para  que  o  impacto  do  vírus  seja  o menor  possível,  mas,  com  o
decorrer  dos  meses  em  isolamento  social,  há  grande necessidade de que
as pessoas retornem gradativamente às suas atividades. O objetivo
fundamental deste plano para a transição é conseguir que, preservando a
saúde pública, se   possa   justamente   recuperar   paulatinamente   a   vida
cotidiana   e   as   atividades econômicas, adotando medidas que minimizem
o risco que representa a pandemia para a saúde da população e evitando
que o Sistema Único de Saúde – SUS colapse.

O princípio básico é coletar e analisar dados epidemiológicos e de
ocupação da capacidade do sistema de saúde em tempo real, para com isto
determinar o grau de distanciamento   social   necessário   para   cada
Região   de   Saúde.   Quanto   menor   o crescimento do número de casos
e maior a capacidade disponível do sistema de saúde, menor  a  intensidade
das  medidas  de  distanciamento  e  maior  o  nível  de  atividade econômica.
Quanto  maior  o  crescimento  dos  casos  e  menor a  capacidade  do
sistema, medidas mais rígidas de distanciamento são adotadas. Por isso, os
principais pontos da proposição são: a) divisão do Estado em vinte e uma
microrregiões, já que existe uma enorme variação na severidade da epidemia
mesmo em cidades vizinhas no Maranhão.

A  causa  para  essa  variação  ainda  é  pouco  compreendida  pela
ciência  e  a  proposição deve  endereçar  este  ponto,  adequando  o
distanciamento  social  às  condições  em  cada região; b) para todas as
regiões e o Estado serão  acompanhados e quantificados onze indicadores
em  tempo  real,  relacionados  à  velocidade  do  avanço  da  COVID-19,
ao estágio de evolução da pandemia, à incidência de novos casos, à capacidade
do sistema de  saúde  e  às  mudanças  na  ocupação  dos  hospitais.  A
detecção  de  novos  casos  será através de PCR, técnica que permite o
diagnóstico precoce da COVID-19; c) a média ponderada  desses
indicadores  determina  escores  que  correspondem  a  uma  cor  de bandeira
para  cada  região,  amarela,  laranja,  vermelha  ou  preta  (similar  ao
sistema  de cores DORSCON, de Singapura); d) o monitoramento será
diário, mas a atualização da bandeira ocorrerá semanalmente, divulgada
sempre aos sábados, valendo para a semana seguinte;  e)  para  cada
bandeira,  o  nível  de  distanciamento  social  e  restrições  serão ajustados
para  a  região  como  um  todo  e  também  para  os  grupos  de  atividades
econômicas, a serem especificados pelo Poder Executivo, a quem compete,
por decreto, autorizar o funcionamento dos estabelecimentos que tiveram
suas atividades suspensas durante a pandemia; f) estes grupos devem ser
ranqueados com base na análise do US Department  of  Labor  que  quantifica
o  grau  de  exposição  à  infecções  e  contato  com outras  pessoas  no
exercício  de  cada  atividade.  Por  exemplo,  médicos  e  dentistas  têm
escore elevado para ambas variáveis, economistas e pescadores têm escore
baixo para ambas;  g)  também,  ainda  deve-se  determinou  a  relevância
sócio-econômica  de  cada atividade no Estado, e através de uma média
ponderada entre o risco ocupacional e  a relevância  sócio-econômica criar
um  Índice Setorial  para  Distanciamento  Controlado; h) finalmente, com
base na bandeira de cada região e no Índice Setorial, determinar o grau  de
distanciamento  e  padrões  de  operação  em  cada  uma  destas  atividades,
na vigência de cada bandeira.

Ainda,  explique-se  que  a  divisão  disposta  no  anexo  desta
proposição  é baseada   nas   pesquisas   do   Instituto   Maranhense   de
Estudos   Socioeconômicos   e Cartográficos  –  IMESC,  que  distribui  o
território  maranhense  em  mesorregiões  e microrregiões, por onde estão
distribuídos os entes comunais por microrregiões.
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Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,

concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da  Constituição  Estadual),  bem
como  que  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),
além  disso,  que  o Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  decidiu,  na  Ação
Direta  de  Inconstitucionalidade  – ADI  6341  que  os  Estados  e  os
Municípios  têm  competência  para  implementarem  as medidas  sanitárias
que  julgarem  mais  necessárias  para  conter  a  pandemia  do  novo
coronavírus, conto com o apoio dos parlamentares para aprovação desta
proposição.

INDICAÇÃO Nº 717 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Procurador da Justiça, Doutor
Luiz Gonzaga Martins Coelho, solicitando urgentes providências no sentido
de apuração da denúncia veiculada pelo blog do jornalista Gilberto Leda
sobre o assédio sexual sofrido pela policial militar Tatiane Alves.

Na condição de titular da Procuradoria da Mulher do Poder
Legislativo, entendemos que o respeito a mulher é dever do cidadão,
principalmente, no caso de autoridade, implicando em sérias penalidades
conforme previsto no Código Penal.

Nesse sentido é importante a adoção das providencias
investigativas, conforme solicitação da Procuradoria da Mulher, tanto pelo
Governo do Estado quanto pelo Ministério Público, buscando, assim
garantir a dignidade e os direitos da mulher,

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de mao de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 718 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado  do  Maranhão,  solicitamos  que  a  presente
indicação  seja  encaminhada  ao Excelentíssimo  Senhor  Governador
do  Estado,  Flávio  Dino,  ao  Prefeito  de  São Luís,   Edivaldo
Holanda   Júnior,   e   aos   Secretários   da   Saúde   do   Estado   do
Maranhão  e  do  Município  de  São  Luís,  os  Senhores  Carlos  Lula
e  Lula  Fylho, respectivamente,   requerendo   a   adoção   do   SISTEMA
DE   DISTANCIAMENTO CONTROLADO PARA PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO ESTADO DO MARANHÃO,
cujo anteprojeto é encaminhado em anexo e que pode, inclusive, ser adaptado
para adoção na cidade de São Luís, considerando os bairros da capital
como microrregiões, caso seja de interesse do Prefeito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de maio de
2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº            DE 2020

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA
DE DISTANCIAMENTO CONTROLADO PARA
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19
NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - As medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pela  COVID-19  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº  13.979,  de  6
de  fevereiro  de  2020,  no âmbito do Estado do Maranhão,  observarão  as
normas do Sistema de  Distanciamento Controlado estabelecidas nesta lei.

Art. 2º - O Distanciamento Controlado consiste em sistema que,
por meio do  uso  de  metodologias  e  tecnologias  que  permitam  o
constante  monitoramento  da evolução  da  epidemia  causada  pela
COVID-19  e  das  suas  consequências  sanitárias, sociais  e  econômicas,
estabelece,  com  base  em  evidências  científicas  e  em  análise estratégica
das  informações,  um  conjunto  de  medidas  destinadas  a  preveni-las  e
a enfrentá-las  de  modo  gradual  e  proporcional,  observando  segmentações
regionais  do sistema  de  saúde  e  segmentações  setorizadas  das  atividades
econômicas,  tendo  por objetivo a preservação da vida e a promoção da
saúde pública e da dignidade da pessoa humana, em equilíbrio com os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e com a necessidade  de  se
assegurar  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  população
maranhense.

Parágrafo  único  -  O  Sistema  de  Distanciamento  Controlado
de  que  trata esta  lei  será  permanentemente  monitorado,  atualizado  e
aperfeiçoado  com  base  em evidências científicas e em análises estratégicas
das informações  por um Conselho de especialistas designados pelo
Governador do Estado para estudar e propor medidas para o seu
aperfeiçoamento.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA

EPIDEMIA DE COVID-19

Art. 3º - O monitoramento da evolução da pandemia causada pela
COVID-19 será feito com a avaliação de onze indicadores destinados a
mensurar a propagação do vírus e a capacidade de atendimento do sistema
de saúde.

§ 1º - A propagação da COVID-19, com peso total 5 (cinco), será
avaliada por meio de sete indicadores vinculados a três medidas, observados
os seguintes pesos:

I - Velocidade do Avanço, com peso total 1,5 (um e meio), será
mensurada por  meio  dos  seguintes  indicadores,  cada  um  com  peso
0,375  (trezentos  e  setenta  e cinco décimos):

a) número de hospitalizações de pacientes confirmados para
COVID-19, na Região  de  residência,  registradas  nos  últimos  sete  dias,
dividido  pelo  número  de hospitalizações  de  pacientes  confirmados
para  COVID-19,  na  Região  de  residência, registradas nos sete dias
anteriores;

b) número de internados por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda
Grave) em  UTI (Unidade  Intensiva  de  Tratamento),  na  microrregião,
no  último  dia,  dividido pelo número de internados por SRAG em UTI,
na microrregião, sete dias atrás;

c) número  de  Pacientes   COVID-19   confirmados  em  leitos
clínicos  na microrregião no último dia, dividido pelo número de Pacientes
COVID-19 confirmados em leitos clínicos na microrregião em sete dias
atrás;

d) número de Pacientes COVID-19 confirmados em leitos  UTI
na microrregião no último dia, dividido pelo número de Pacientes COVID-
19 confirmados em leitos UTI na microrregião em sete dias atrás.

II - Estágio de Evolução, com peso total 1 (um), será mensurado
por meio de indicador correspondente ao número total de casos ativos na
Região até o último dia, dividido pelo número total de casos recuperados
na Região nos últimos cinquenta dias.

III - Incidência de Novos Casos sobre a População, com peso
total 2,5 (dois e meio), será mensurada por meio dos seguintes  indicadores,
cada um com peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número de hospitalizações de pacientes confirmados para
COVID-19, na Região de residência, registradas nos últimos sete dias,
para cada cem mil habitantes;

b) número  de  óbitos  na  Região  nos  últimos  sete  dias,  para
cada  cem  mil habitantes.
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§ 2º - A capacidade de atendimento do sistema de saúde, com peso

total 5 (cinco),  será  avaliada  por  meio  de  quatro  indicadores  vinculados
a  duas  medidas, observados os seguintes pesos:

I -  Capacidade  de  Atendimento,  com  peso  total  2,5  (dois  e
meio),  será mensurada por meio dos seguintes indicadores, cada um com
peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número   de   leitos   de   UTI   disponíveis   para   atender
COVID-19   na microrregião no último dia, para cada cem mil idosos;

b) número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19
no âmbito do Estado do Maranhão no último dia;

II -  Mudança  da  Capacidade  de  Atendimento,  com  peso  total
2,5  (dois  e meio), será mensurada por meio dos seguintes indicadores,
cada um com peso 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos):

a) número   de   leitos   de   UTI   disponíveis   para   atender
COVID-19   na microrregião  no  último  dia,  dividido  pelo  número  de
leitos  de  UTI  disponíveis  para atender COVID-19 na microrregião em
sete dias atrás;

b) número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19
no âmbito do  Estado  do  Maranhão  no  último  dia,  dividido  pelo
número  de  leitos  de  UTI disponíveis  para  atender  COVID-19  no
âmbito  do  Estado  do  Maranhão  em  sete  dias atrás.

§ 3º - Consideram-se casos ativos, para os fins do disposto nesta
lei, aqueles cujos  testes  foram  coletados  dentro  dos  quatorze  dias
anteriores  à  data  de  apuração  e resultaram positivo, sem ter havido, no
período apurado, óbito do paciente.

§  4º -  Consideram-se  casos  recuperados,  para  os  fins  do
disposto  nesta lei, aqueles que, dentro dos cinquenta dias anteriores à data
de apuração, completaram, com  vida,  quatorze  dias  após  a  data  da
coleta  do  exame  que  resultou  positivo  para COVID-19.

§  5º -  Consideram-se idosas,  para  os  fins  do  disposto  nesta
lei, as  pessoas com sessenta anos de idade ou mais.

§  6º  -  Considerar-se-á,  para  fins  de  mensuração  de  casos
confirmados, exclusivamente  aqueles  testados  por  meio  do  exame  RT-
PCR  (“reverse-transcriptase polymerase   chain   reaction”),   ressalvada
a   contagem   de   número   de   óbitos   e   de hospitalizações,  que
considerará  os  casos  confirmados  pela  Secretaria  Estadual  da Saúde,
independentemente do método utilizado.

§  7º -  Sempre  será  somado  um  inteiro  ao  valor  do  denominador
dos indicadores de que tratam os incisos I e II do § 1º deste artigo.

§ 8º - Sempre que o valor do denominador dos  indicadores de que
trata  o inciso II do § 2º deste artigo for igual a zero, será somado um inteiro.

§ 9º - Os critérios, as medidas e os indicadores que compõem o
sistema de monitoramento da evolução da epidemia de COVID-19, assim
como seus pesos e bases, poderão  ser  modificados,  excluídos,  reduzidos
ou  ampliados,  diante  de  evidências científicas que recomendem a sua
atualização ou aperfeiçoamento.

Art. 4º - O resultado da mensuração dos indicadores de que trata
o art. 3º desta lei serão classificados, conforme o escore, em quatro
Bandeiras, correspondentes às cores Amarela, Laranja, Vermelha e Preta,
as quais serão utilizadas para a aplicação, gradual  e  proporcional,  de  um
conjunto  de  medidas  destinadas  à  prevenção  e  ao enfrentamento da
epidemia causada pela COVID-19, observados os seguintes critérios:

I - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 3º
será classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a um e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a dois;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a dois.

I-A - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso I do § 1º do art.
3º será classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a um e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a dois e meio;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a dois e meio.

II - o indicador de que trata o inciso II do § 1º do art. 3º será
classificado da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a vinte e cinco centésimos;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a vinte e cinco centésimos e inferior a cinquenta centésimos;

c)  Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
superior  a cinquenta centésimos e inferior a setenta e cinco centésimos;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a setenta e cinco centésimos.

III - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso III do § 1º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a um e meio;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e meio e inferior a três e meio;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a três e meio e inferior a seis;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a seis.

IV - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso III do § 1º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for igual ou superior
a zero e inferior a quinze centésimos;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou superior
a quinze centésimos e inferior a um;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou superior
a um e inferior a dois e meio;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou superior
a dois e meio.

V - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso I do § 2º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a
trinta;

b) Bandeira Laranja, quando o escore apurado for igual ou inferior
a trinta e superior a dez;

c) Bandeira Vermelha, quando o escore apurado for igual ou inferior
a dez e superior a dois e meio;

d)  Bandeira Preta,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
inferior  a  dois  e meio.

VI - o indicador de que trata a alínea “b” do inciso I do § 2º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a
setecentos;

b)  Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
inferior  a setecentos e superior a quatrocentos;

c)  Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
inferior  a quatrocentos e superior a duzentos;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a
duzentos.

VII - o indicador de que trata a alínea “a” do inciso II do § 2º do art.
3º serão classificados da seguinte forma:

a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a um
inteiro e um milésimo;

b) Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
inferior  a  um inteiro e um milésimo e superior a setenta e cinco centésimos;

c) Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou
inferior  a setenta e cinco centésimos e superior a cinquenta centésimos;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a
cinquenta centésimos.
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VIII -  o  indicador  de  que  trata  a  alínea  “b”  do  inciso  II  do

§  2º  do  art. 3º serão classificados da seguinte forma:
a) Bandeira Amarela, quando o escore apurado for superior a um

inteiro e um milésimo;
b)  Bandeira  Laranja,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou

inferior  a  um inteiro e um milésimo e superior a setenta e cinco centésimos;c)
Bandeira  Vermelha,  quando  o  escore  apurado  for  igual  ou  inferior  a
setenta e cinco centésimos e superior a sessenta centésimos;

d) Bandeira Preta, quando o escore apurado for igual ou inferior a
sessenta centésimos.

§ 1º - Serão considerados, para o cálculo da média ponderada das
bandeiras dos indicadores, os seguintes fatores:

I - Bandeira Amarela equivale a zero;
II - Bandeira Laranja equivale a um;
III - Bandeira Vermelha equivale a dois;
IV - Bandeira Preta equivale a três.
§  2º -  Para  fins  de  cálculo  da  média  ponderada,  arredondar-se-

ão  para  o número  inteiro  superior  as  frações  iguais  ou  maiores  do  que
cinco  décimos  e  para  o número inteiro inferior as frações menores do que
cinco décimos.

Art. 5º - Cada Região de Agrupamento de que trata o § 2º do art. 6º
será classificada,  semanalmente,  em  uma  Bandeira  Final,  a  qual  será
definida  a  partir  da média  ponderada  das  Bandeiras  dos  indicadores,
respeitados  os  respectivos  pesos,  da seguinte forma:

I  -  Bandeira  Final  Amarela,  quando  a  média  ponderada
arredondada  for igual a zero;

I  -  Bandeira  Final  Laranja,  quando  a  média  ponderada
arredondada  for igual a um;

III - Bandeira Final Vermelha, quando a média ponderada
arredondada for igual a dois;

IV - Bandeira Final Preta, quando a média ponderada arredondada
for igual a três.

§  1º  - Serão  classificadas  na  Bandeira  Final  imediatamente
anterior  as Regiões que, nos quatorze dias anteriores à apuração, tiverem
registro de número igual ou inferior a cinco novas hospitalizações de
pacientes confirmados para COVID-19.

§ 2º - A divulgação dos resultados da mensuração dos indicadores
ocorrerá semanalmente, sempre aos sábados, e a Bandeira Final em que
classificada cada Região de Agrupamento vigorará da zero hora da segunda-
feira imediatamente posterior até as vinte e quatro horas do domingo
seguinte, após a publicação desta lei.

CAPÍTULO II
DA SEGMENTAÇÃO REGIONAL DO SISTEMA DE

DISTANCIAMENTO CONTROLADO

Art.  6º -  Para  os  fins  do  disposto  nesta  lei,  o  território  do
Estado  do Maranhão será segmentado em 5 (cinco) mesorregiões, composta
por 21 (vinte e uma) microrregiões  que  correspondem  a  Regiões  de
Saúde  do  Estado  do  Maranhão,  cujas respectivas municipalidades
integrantes estão dispostas no Anexo I desta lei.

§   1º -   As   cinco   mesorregiões   correspondentes   às
macrorregiões   de agrupamento, são as seguintes:

I – Norte Maranhense;
II – Oeste Maranhense;
III – Centro Maranhense;
IV – Leste Maranhense;
V – Sul Maranhense.
§ 2º - As vinte  e uma microrregiões, correspondentes ao

agrupamento das vinte e uma Regiões da Agrupamento, são as seguintes:
I  –  Litoral  Ocidental  Maranhense,  correspondente  ao

agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 01 (R1);
II – Aglomeração Urbana de São Luís, correspondente ao

agrupamento das municipalidades da Região de Agrupamento 02 (R2);
III  –  Rosário,  correspondente  ao  agrupamento  das

municipalidades  da Região de Agrupamento 03 (R3);

IV – Lençóis maranhenses,    correspondente    ao    agrupamento
das municipalidades da Região de Agrupamento 04 (R4);

V –    Baixada    maranhense,    correspondente    ao    agrupamento
das municipalidades da Região de Agrupamento 05 (R5);

VI – Itapecuru-mirim, correspondente ao agrupamento das
municipalidades da Região de Agrupamento 06 (R6);

VII  –  Gurupi,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades  da Região de Agrupamento 07 (R7);

VIII  –  Pindaré,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades  da Região de Agrupamento 08 (R8);

IX  –  Imperatriz,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades  da Região de Agrupamento 09 (R9);

X – Médio Mearim, correspondente ao agrupamento das
municipalidades da Região de Agrupamento 10 (R10);

XI   –   Alto   Mearim   e   Grajaú,   correspondente   ao
agrupamento   das municipalidades da Região de Agrupamento 11 (R11);

XII –  Presidente     Dutra,     correspondente     ao     agrupamento
das municipalidades da Região de Agrupamento 12 (R12);

XIII  –  Baixo  Parnaíba  Maranhense,  correspondente  ao
agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 13 (R13);

XIV – Chapadinha, correspondente ao agrupamento das
municipalidades da Região de Agrupamento 14 (R14);

XV – Codó, correspondente ao agrupamento das municipalidades
da Região de Agrupamento 15 (R15);

XVI  –  Coelho  Neto,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades da Região de Agrupamento 16 (R16);

XVII  –  Caxias,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades  da Região de Agrupamento 17 (R17);

XVIII – Chapadas do Alto  Itapecuru, correspondente ao
agrupamento das municipalidades da Região de Agrupamento 18 (R18);

XIX  –  Porto  Franco,  correspondente  ao  agrupamento  das
municipalidades da Região de Agrupamento 19 (R19);

XX –  Gerais    de    Balsas,    correspondente    ao    agrupamento
das municipalidades da Região de Agrupamento 20 (R20);

XXI  –  Chapadas  das  Mangabeiras,  correspondente  ao
agrupamento  das municipalidades da Região de Agrupamento 21 (R21).

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À

PANDEMIA DE COVID-19

Art.  7º -  As  autoridades  públicas  deverão  e  os  cidadãos
poderão  exigir  o cumprimento   das   medidas   e   providências   necessárias
para   a   prevenção   e   o enfrentamento à pandemia de COVID-19,
observado o disposto nesta lei.

Art.  8º  -  Ficam  determinadas,  diante  das  evidências  científicas
e  análises sobre as informações estratégicas em saúde, com fundamento
no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em todo o
território do Estado do Maranhão, as medidas de prevenção e de
enfrentamento à pandemia de COVID-19 definidas nesta lei, de aplicação
obrigatória, observadas a graduação, proporcionalidade e segmentação nele
estabelecidas.

Art.  9º  - As  medidas  de  prevenção  e  de  enfrentamento  à
pandemia  de COVID-19 definidas nesta lei classificam-se em:

I  -  permanentes:  de  aplicação  obrigatória  em  todo  o  território
estadual independentemente da Bandeira Final aplicável à Região de
Agrupamento;

II - segmentadas: de aplicação obrigatória nas Regiões de Saúde,
conforme a  respectiva  Bandeira  Final,  com  intensidades  e  amplitudes
variáveis,  definidas  em Protocolos específicos para cada setor.

Parágrafo único  - Sempre que necessário, diante de evidências
científicas ou  análises  sobre  as  informações  estratégicas  em  saúde,
poderão  ser  editadas  novas normativas   para   estabelecer   medidas
extraordinárias   com   fins   de prevenção   ou enfrentamento  à  pandemia
de  COVID-19, bem  como  alterar  o  período  e  o  âmbito  de abrangência
das medidas estabelecidas nesta lei.
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SEÇÃO I

DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PERMANENTES

Art.  10 -  São  medidas  sanitárias  permanentes,  de  adoção
obrigatória  por todos,  para  fins  de  prevenção  e  de  enfrentamento  à
pandemia  de  COVID-19,  dentre outras:

I  -  a  observância  do  distanciamento  social,  restringindo  a
circulação,  as visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo ao
estritamente necessário;

II  -  a  observância  de  cuidados  pessoais,  sobretudo  da  lavagem
das  mãos, antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização
de produtos assépticos, como  sabão  ou  álcool  em  gel  setenta  por  cento,
bem  como  da  higienização,  com produtos adequados, dos instrumentos
domésticos e de trabalho;

III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o
antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;

IV - a observância do distanciamento interpessoal mínimo de dois
metros, evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos
ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas
calçadas, portarias e entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou
privados.

Subseção I
Das medidas sanitárias permanentes nos estabelecimento

Art.  11  - São  de  cumprimento  obrigatório,  em  todo  o  território
estadual, independentemente  da  Bandeira  Final  de  cada  Região  de
Agrupamento,  por  todo  e qualquer  estabelecimento  destinado  a
utilização  simultânea  por  várias  pessoas,  de natureza   pública   ou
privada,   comercial   ou   industrial,   fechado   ou   aberto,   com
atendimento a público amplo ou restrito, devendo o responsável cumpri-
las e, quando for  o  caso,  exigir  o  seu  cumprimento  pelos  empregados,
clientes  ou  usuários,  as seguintes medidas permanentes de prevenção à
pandemia de COVID-19:

I - determinar a utilização de máscara facial pelos empregados e
exigir a sua utilização por clientes e usuários, para ingresso e permanência
no interior do recinto;

II - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento
e sempre quando   do   início   das   atividades,   as   superfícies   de   toque
(mesas,   equipamentos, cardápios,  teclados,  etc.),  preferencialmente
com  álcool  em  gel  setenta  por  cento  ou outro produto adequado;

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

IV - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local
de fácil acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos
clientes e dos funcionários do local;

V  -  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;

VI - manter disponível  kit  completo de higiene de mãos nos
sanitários  de clientes, usuários e funcionários, utilizando sabonete líquido,
álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não reciclado;

VII - manter louças e talheres higienizados e devidamente
individualizados de forma a evitar a contaminação cruzada;

VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de
seus funcionários;

IX  -  diminuir  o  número  de  mesas  ou  estações  de  trabalho
ocupadas  no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas,
diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento
interpessoal de, no mínimo, dois metros;

X  -  fazer  a  utilização,  se  necessário,  do  uso  de  senhas  ou
outro  sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas;

XI  -  dispor  de  protetor  salivar  eficiente  nos  serviços  ou
refeitórios  com sistema de buffet;

XII  -  manter  fixado,  em  local  visível  aos  clientes  e  funcionários,
de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção
à COVID-19;

XIII  -  instruir  seus  empregados  acerca  da  obrigatoriedade  da
adoção  de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de
cada turno, da utilização de  produtos  assépticos  durante  o  desempenho
de  suas  tarefas,  como  álcool  em  gel setenta por cento, da manutenção
da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de
relacionamento com o público no período de emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19;

XIV   -   afastar,   imediatamente,   em   quarentena,   pelo   prazo
mínimo  de quatorze  dias,  das  atividades  em  que  haja  contato  com
outros  funcionários  ou  com  o público todos os empregados que
apresentem sintomas de contaminação pela COVID-19,  conforme  o
disposto  no  art.  32  desta  lei,  assim  bem  como  aqueles  que  tenham
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado.

Parágrafo único - O distanciamento interpessoal mínimo de dois
metros de que trata o inciso IX deste artigo pode ser reduzido para o
mínimo de um metro no caso de  utilização  de  Equipamentos  de  Proteção
Individual  -  EPIs  adequados  para  evitar contaminação e transmissão da
COVID-19.

Subseção II
Das medidas sanitárias permanentes no transporte

Art.  12  - São  de  cumprimento  obrigatório,  em  todo  o  território
estadual, independentemente  da  Bandeira  Final  de  cada  Região  de
Agrupamento,  por  todos  os operadores do sistema de mobilidade,
concessionários e permissionários do transporte coletivo  e  seletivo  por
lotação,  bem  como  por  todos  os  responsáveis  por  veículos  do
transporte  coletivo  e  individual,  público  e  privado,  de  passageiros,
inclusive  os  de aplicativos, quando permitido o seu funcionamento,
devendo o responsável cumpri-las e, quando for o caso, exigir o seu
cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as seguintes medidas
permanentes de prevenção à epidemia de COVID-19:

I - observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e
permanência nos veículos, do uso de máscaras de proteção facial por
qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, motoristas, cobradores e
quaisquer outros empregados ou usuários;

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

III  -  realizar  limpeza  rápida  das  superfícies  e  pontos  de
contato  com  as mãos  dos  usuários,  como  roleta,  bancos,  balaústres,
pega-mão,  corrimão  e  apoios  em geral, com álcool líquido setenta por
cento a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no
transporte coletivo;

IV  -  realizar  limpeza  rápida  com  álcool  líquido  setenta  por
cento  dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de
crédito e débito), após cada utilização;

V    -    disponibilizar,    em    local    de    fácil    acesso    aos
passageiros, preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool
em gel setenta por cento;

VI - manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto
abertos para manter o ambiente arejado, sempre que possível;

VII - manter higienizado o sistema de ar-condicionado;
VIII  -  manter  fixado,  em  local  visível  aos  clientes  e  funcionários,

de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção
à COVID-19;

IX - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e
montagem da  tabela  horária,  veículos  que  possuam  janelas  passíveis  de
abertura  (janelas  não lacradas), utilizando os demais veículos apenas em
caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de
viagens;
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X  -  instruir  seus  empregados  acerca  da  obrigatoriedade  da

adoção  de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de
cada viagem realizada, da utilização  de  produtos  assépticos  durante  a
viagem,  como  álcool  em  gel  setenta  por cento,  da  manutenção  da
limpeza  dos  veículos,  bem  como  do  modo  correto  de relacionamento
com os usuários no período de emergência de saúde pública decorrente da
COVID-19;

XI - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo
de quatorze dias,  das  atividades  em  que  haja  contato  com  outros
funcionários  ou  com  o  público todos  os  empregados  que  apresentem
sintomas  de  contaminação  pela  COVID-19, conforme o disposto no art.
32 desta lei, assim bem como aqueles que tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado;

XII   -   observar   e   fazer   observar   a   obrigatoriedade,   para
ingresso   e permanência nos veículos, do uso de máscaras de proteção
facial por qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, motoristas,
cobradores e quaisquer outros empregados ou usuários;

XIII - observar as regras, em especial a determinação de lotação
máxima, definidas  nos  Protocolos  das  medidas  sanitárias  segmentadas,
aplicáveis  à  respectiva Região de Agrupamento, bem como outros diplomas
normativos sobre a matéria.

Subseção III
Do uso obrigatório de máscara de proteção facial

Art. 13 - Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção
facial sempre  que  se  estiver  em  recinto  coletivo,  compreendido  como
local  destinado  a permanente  utilização  simultânea  por  várias  pessoas,
fechado  ou  aberto,  privado  ou público,  bem  como  nas  suas  áreas  de
circulação,  nas  vias  públicas  e  nos  meios  de transporte.

Subseção IV
Do atendimento exclusivo para grupos de risco

Art. 14 - Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários
ou setores exclusivos  para  atender  os  clientes  com  idade  igual  ou
superior  a  sessenta  anos  e aqueles de grupos de risco, conforme
autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pela COVID-
19.

Subseção V
Da vedação de elevação de preços

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

Subseção VI
Do estabelecimento de limites quantitativos no comércio

Art. 16 - Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites  quantitativos  para  a  aquisição  de  bens  essenciais
à  saúde,  à  higiene  e  à alimentação,  sempre  que  necessário  para  evitar
o  esvaziamento  do  estoque  de  tais produtos.

SEÇÃO II
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS SEGMENTADAS

Art.  17  - As  medidas  sanitárias  segmentadas,  destinadas  a
prevenir  e  a enfrentar  a  evolução  da  epidemia  de  COVID-19,
respeitando  o  equilíbrio  entre  o necessário  para  a  promoção  da  saúde
pública  e  a  manutenção  do  desempenho  das atividades econômicas, são
definidas em Protocolos específicos, fixados pela Secretaria Estadual da
Saúde, conforme o setor ou grupos de setores econômicos, e têm aplicação
cogente no âmbito de todos os Municípios inseridos em cada Região de
Agrupamento de que trata o § 2º do art. 6º desta lei, fixados em diferentes

graus de restrição, conforme a  Bandeira  Final  em  que  classificada  a
Região  de  Agrupamento,  de  acordo  com  o sistema de monitoramento de
que tratam os artigos 4º e 5º desta lei.

Art.  18  - As  medidas  sanitárias  segmentadas  são  de  aplicação
cumulativa com  aquelas  definidas  nesta  lei  e  em  outros  diplomas
normativos,  como  medidas sanitárias  permanentes,  bem  como  com
aquelas  fixadas  nas  Portarias  da  Secretaria Estadual da Saúde e com as
normas municipais vigentes.

Art.  19  - Os  Protocolos  que  definirem  as  medidas  sanitárias
segmentadas poderão estabelecer, dentre outros critérios de funcionamento
para os estabelecimentos, públicos ou privados, comerciais ou industriais:

I - teto de operação, compreendido como o percentual máximo de
pessoas, trabalhadores  ou  não,  que  podem  estar  presentes,  ao  mesmo
tempo,  em  um  mesmo ambiente  de  trabalho,  fixado  a  partir  do  limite
máximo  de  pessoas  por  espaço  físico livre, conforme estabelecido no
teto de ocupação;

II - modo de operação;
III - horário de funcionamento;
IV - restrições específicas por atividades;
V - obrigatoriedade de monitoramento de temperatura; e
VI - obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores.
Art.  20 -   Os   Protocolos   serão   disponibilizados   na   rede

mundial   de computadores nos sítios eletrônicos oficiais do Estado do
Maranhão.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

Art.   21   - Os   estabelecimentos   comerciais   ou   industriais
situados   no território  do  Estado  do  Maranhão somente  poderão  ter  o
seu  funcionamento  ou  a  sua abertura para atendimento ao público
autorizados se atenderem, cumulativamente:

I - as medidas sanitárias permanentes de que trata esta lei e outros
diplomas normativos;

II   -   as   medidas   sanitárias   segmentadas   vigentes   para   a
Região de Agrupamento em que situado o Município de funcionamento
do estabelecimento;

III   -   as   normas   específicas   estabelecidas   nas   Portarias   da
Secretaria Estadual da Saúde;

IV - as respectivas normas municipais vigentes.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ESSENCIAIS

Art.  22  - As  medidas  estaduais  e  municipais  para  fins  de
prevenção  e  de enfrentamento   à   epidemia   de   COVID-19   deverão
resguardar   o   exercício   e   o funcionamento  das  atividades  públicas  e
privadas  essenciais,  ficando  vedado  o  seu fechamento.

§ 1º - São atividades públicas e privadas essenciais aquelas
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II   -   assistência   social   e   atendimento   à   população   em   estado

de vulnerabilidade;
III  -  atividades  de  segurança  pública  e  privada,  incluídas  a

vigilância,  a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa civil;
V - transporte de passageiros, observadas as normas específicas;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de “call center”;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e de lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos:
a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a

manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia; e
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b) as respectivas obras de engenharia;
XI - iluminação pública;
XII   -   produção,   distribuição,   comercialização   e   entrega,

realizadas presencialmente  ou  por  meio  do  comércio  eletrônico,  de
produtos  de  saúde,  higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de
construção;

XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e

equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto
risco, definidos pelo ordenamento jurídico  brasileiro,  em  atendimento
aos  requisitos  de  segurança  sanitária,  metrologia, controle ambiental e
prevenção contra incêndios;

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e

de doença dos animais;
XVII - atividades de processamento do benefício do seguro-

desemprego e de  outros  benefícios  relacionados,  por  meio  de  atendimento
presencial  ou  eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde;

XVIII  -  inspeção  de  alimentos,  de  produtos  e  de  derivados  de
origem animal e vegetal;

XIX - vigilância agropecuária;
XX - controle e fiscalização de tráfego;
XXI - serviços de pagamento, de crédito e de saque e de aporte

prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil,
obedecido, quanto ao atendimento ao público, o disposto no § 4º deste
artigo;

XXII - serviços postais;
XXIII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados,

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

XXIV - serviços relacionados    à    tecnologia    da    informação    e
de processamento de dados “data center” para suporte de outras atividades
previstas nesta lei;

XXV - produção e distribuição de numerário à população e
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional
e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;

XXVI  -  atividades  de  fiscalização  em   geral,   em  âmbito
municipal  e estadual;

XXVII  -  produção  de  petróleo  e  produção,  distribuição  e
comercialização de  combustíveis,  biocombustíveis,  gás  liquefeito  de
petróleo  e  demais  derivados  de petróleo;

XXVIII  -  monitoramento  de  construções  e  de  barragens  que
possam acarretar risco à segurança;

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos
naturais e de cheias e de inundações;

XXX - mercado de capitais e de seguros;
XXXI - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com

animais em cativeiro;
XXXII - atividades médico-periciais;
XXXIII  -  produção,  distribuição  e  comercialização  de

equipamentos,  de peças e de acessórios para refrigeração, serviços de
manutenção, conserto e reparos de aparelhos  de  refrigeração  e  climatização,
de  elevadores  e  de  outros  equipamentos essenciais ao transporte, à
segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e  ao
transporte  de  cargas,  em  especial  de  alimentos,  medicamentos  e  de
produtos  de higiene;

XXXIV  -  atividades  de  pesquisa,  científicas,  laboratoriais  ou
similares, relacionadas com a pandemia de que trata esta lei;

XXXV - atividades de representação judicial e extrajudicial, de
assessoria e de  consultoria  jurídicas  exercidas  pelas  advocacias  públicas,
relacionadas  à  prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;

XXXVI - atividades relacionadas à construção, manutenção e
conservação de estradas e de rodovias;

XXXVII  -  serviços  de  transporte,  armazenamento,  entrega  e
logística  de cargas em geral;

XXXVIII  -  atividades  desempenhadas  pelo  Corpo  de  Bombeiros
Militar, inclusive  as  relativas  à  emissão  ou  à  renovação  de  Alvará  de
Prevenção  e  Proteção Contra Incêndio - APPCI.

§  2º -  Também  são  consideradas  essenciais,  dentre  outras,  as
seguintes atividades  acessórias  e  de  suporte  indispensáveis  às  atividades
e  aos  serviços  de  que trata o § 1º:

I - atividades e serviços de limpeza, asseio e manutenção de
equipamentos, instrumentos, vestimentas e estabelecimentos;

II - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de   transporte,   de   disponibilização,   de   reparo,   de
conserto,   de   substituição   e   de conservação  de  equipamentos,
implementos,  maquinário  ou  qualquer  outro  tipo  de instrumento,
vestimentas e estabelecimentos;

III - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de transporte e de disponibilização de todo e qualquer
tipo de insumos, em especial os químicos, petroquímicos e plásticos;

IV - atividades e serviços de produção, de importação, de
comercialização, de  transporte  e  de  disponibilização  de  todo  e  qualquer
tipo  de  peças  para  reparo, conserto, manutenção ou conservação de
equipamentos, de implementos, de maquinário ou de qualquer outro tipo
de instrumento, de vestimentas e de estabelecimentos;

V  -  atividades  e  serviços  de  coleta,  de  processamento,  de
reciclagem,  de reutilização,   de   transformação,   de   industrialização   e
de   descarte   de   resíduos   ou subprodutos de animais, tais como, dentre
outros, curtumes e graxarias.

§ 3º - É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa
afetar o funcionamento das atividades e dos serviços essenciais de que
trata este lei.

§  4º  -  As  autoridades  estaduais  ou  municipais  não  poderão
determinar  o fechamento de agências bancárias, desde que estas adotem as
providências necessárias para garantir um distanciamento interpessoal
mínimo de dois metros entre seus clientes; observem  as  medidas  de  que
trata  o  art.  11  desta  lei;  assegurem  a  utilização  pelos funcionários
encarregados de atendimento direto ao público do uso de Equipamento de
Proteção Individual - EPI adequado; bem como estabeleçam horários,
agendamentos ou setores exclusivos para atender os clientes com idade
igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme
autodeclaração.

§ 5º - Fica autorizada a abertura dos aeroclubes e dos aeródromos,
inclusive dos seus serviços de manutenção e de fornecimento de
combustível, para utilização de aeronaves  privadas  em  missões
humanitárias,  vedada  a  realização  de  aulas  ou  cursos presenciais.

§   6º -   Ressalvado   o   disposto   nesta   lei, as   autoridades
estaduais   ou municipais não poderão determinar o fechamento dos
seguintes serviços:

I - de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de
equipamentos e de pneumáticos;

II  -  dedicados  à  comercialização,  distribuição  e  fornecimento
de  peças, combustíveis, alimentação e hospedagem a transportadores de
cargas e de passageiros, especialmente  os  situados  em  estradas  e
rodovias,  inclusive  em  zonas  urbanas,  desde que observadas, no que
couber, as medidas de que trata o art. 11 desta lei;

III - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às
atividades

§ 7º - Fica autorizada a abertura dos estabelecimentos para a
realização de vistorias e perícias pelo Corpo de Bombeiro Militar para fins
de emissão ou renovação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
- APPCI.

CAPÍTULO VI
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 23 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta deverão adotar,  para fins de prevenção  da transmissão da
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COVID-19, no que couber,  as  medidas  permanentes  e segmentadas
determinadas  nesta  lei,  observadas  as medidas especiais de que trata este
capítulo.

Seção I
Da aplicação de quarentena aos agentes públicos

Art. 24 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da   administração   pública   estadual   direta   e   indireta
deverão,   no   âmbito   de   suas competências,  determinar  o  afastamento,
imediatamente,  em  quarentena,  pelo  prazo mínimo de quatorze dias, das
atividades em que haja contato com outros servidores ou com  o  público
todos  os  agentes,  servidores  e  empregados  públicos,  membros  de
conselho,  estagiários  e  colaboradores  que  apresentem  sintomas  de
contaminação  pela COVID-19 ou que tenham contato ou convívio direto
com caso suspeito ou confirmado.

Parágrafo  único  - Não  se  aplica  o  disposto  no  caput  deste
artigo  aos militares  e  aos  servidores  com  atuação   nas  áreas  da  Saúde,
Segurança  Pública, Administração    Penitenciária    e    Assistência    Social,
que    observarão    regramento específico.

Seção II
Do regime de trabalho dos servidores, empregados públicos e

estagiários

Art. 25 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da administração pública estadual direta e indireta adotarão,
para fins de prevenção da transmissão  da  COVID-19,  as  providências
necessárias  para,  no  âmbito  de  suas competências:

I   -   estabelecer   que   os   servidores   desempenhem   suas
atribuições   em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na medida
do possível e sem prejuízo ao serviço público;

II - organizar, para aqueles servidores ou empregados públicos a
que não se faz  possível  a  aplicação  do  disposto  no  inciso  I  deste  artigo,
bem  como  para  os estagiários,  escalas  com  o  revezamento  de  suas
jornadas  de  trabalho,  sempre  que possível, dispensando-os, se necessário,
do comparecimento presencial, sem prejuízo de suas remunerações ou
bolsas-auxílio.

Parágrafo único - Terão preferência para o regime de trabalho de
que trata o inciso I do caput deste artigo os servidores:

I - com idade igual ou superior a 60 anos, exceto nos casos em que
o regime de  teletrabalho  não  seja  possível  em  decorrência  das
especificidades  das  atribuições, bem  como  nos  casos  dos  servidores
com  atuação  nas  áreas  da  Saúde,  Segurança Pública, Administração
Penitenciária e Assistência Social;

II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras; e
IV – pessoas com obesidade;
V - portadores de doenças que, por recomendação médica

específica, devam ficar afastados do trabalho durante o período de
emergência de que trata esta lei.

Seção III
Da suspensão de eventos e viagens

Art.  26  - Ficam  suspensas  as  atividades  presenciais  de
capacitação,  de treinamento   ou   de   eventos   coletivos   realizados   pelos
órgãos   ou   entidades   da administração  pública  estadual  direta  e  indireta
que  impliquem  a  aglomeração  de pessoas, bem como a participação de
servidores e empregados públicos em eventos ou em viagens internacionais
ou interestaduais.

§ 1.º - Eventuais exceções à norma de que trata o caput deste artigo
deverão ser avaliados e autorizados pelo Governador do Estado.

§ 2.º - Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos cursos e
demais atividades  presenciais  promovidos  pelas  Academias  ou  Escolas
oficiais  vinculadas  à Secretaria da Segurança Pública.

Seção IV
Das reuniões

Art. 27 - As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras
atividades que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas,
na medida do possível, sem  presença  física,  mediante  o  uso  por  meio
de  tecnologias  que  permitam  a  sua realização à distância.

Seção V
Do ponto biométrico

Art. 28 - Fica dispensada a utilização da biometria para registro
eletrônico do  ponto,  devendo  ser  realizada  a  aferição  da  efetividade
por  outro  meio  eficaz  de acordo   com   as   orientações   definidas   no
âmbito   de   cada   órgão   ou   entidade   da administração pública estadual
direta e indireta.

Seção VI
Da convocação de servidores públicos

Art. 29 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes Máximos das
entidades da administração pública estadual direta e indireta poderão
convocar os servidores cujas funções  sejam  consideradas  essenciais  para
o  cumprimento  do  disposto  nesta  lei, especialmente  aqueles  com
atribuições  de  fiscalização  e  de  perícia  médica,  dentre outros, para atuar
de acordo com as escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Seção VII
Dos prestadores de serviço terceirizados

Art. 30 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das
entidades da  administração  pública  estadual  direta  e  indireta  poderão
adotar,   para  fins  de prevenção da transmissão da COVID-19, as
providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

I   -   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;

II - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada
atividade e da  diminuição  do  fluxo  dos  respectivos  servidores  pelas
medidas  emergenciais  de prevenção  da  transmissão  da  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,  caso  em  que  deverá  ser
comunicada  a  empresa  da  decisão, bem  como  da  redução  do  valor
proporcional  aos  custos  do  vale-transporte  e  auxílio alimentação que
não serão por ela suportados.

Seção VIII
Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração

pública estadual

Art. 31 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta  deverão  adotar,  para  fins  de  prevenção  da  transmissão
da  COVID-19,  as seguintes medidas:

I  -  manter  o  ambiente  de  trabalho  bem  ventilado,  com  janelas
e  portas abertas, sempre que possível;

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores; IV -
vedar a realização de eventos com mais de trinta pessoas.
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Seção I

Dos sintomas da COVID-19

Art. 32 - Consideram-se sintomas de contaminação pela COVID-
19, para os fins do disposto nesta lei, a apresentação de febre, de tosse, de
dificuldade para respirar, de produção de escarro, de congestão nasal ou
conjuntival, de dificuldade para deglutir, de  dor  de  garganta,  de  coriza,
saturação  de  O2  <  95%,  de  sinais  de  cianose,  de batimento de asa de
nariz, de tiragem intercostal e de dispneia.

Seção II
Das sanções

Art.  33 -  Constitui  crime,  nos  termos  do  disposto  no  art.  268
do  Código Penal,  infringir  determinação  do  Poder  Público  destinada  a
impedir  introdução  ou propagação de doença contagiosa.

Parágrafo único - As autoridades deverão adotar as providências
cabíveis para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a
prisão, em flagrante, quando  for  o  caso,  de  todos  aqueles  que
descumprirem  ou  colaborarem  para  o descumprimento das medidas
estabelecidas nesta lei.

Seção III
Das disposições finais

Art.  49 -  Os  casos  omissos  e  as  eventuais  exceções  à  aplicação
desta  lei serão definidos por outros instrumentos normativos.

Art.  50 -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo efeitos 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.

JUSTIFICATIVA

A proposição ora apresentada aos Chefes dos Poderes Executivos
do Estado do  Maranhão  e  do  Município  de  São  Luís  dispõe  sobre  a
instituição  do  sistema  de distanciamento controlado para prevenção e
enfrentamento à COVID-19 no Estado do Maranhão,  aliando-se  à
proposição  anteriormente  enviada  que  estabelece  as  diretrizes para  a
primeira  fase  do  plano  de  transição  para  a  nova  normalidade  no
Estado  do Maranhão, tendo como base o planejamento da Espanha, um
dos países que mais sofreu os impactos da COVID-19 no mundo (trata-se
da “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidade”, traduzida e adaptada à
realidade maranhense e ludovicente, e que tramita nesta Assembleia
Legislativa em forma de Projeto de Lei Ordinária nº 156 de 2020).

Sabe-se  que  o  mundo  enfrenta  uma  pandemia  da  COVID-19,
não  há perspectiva  para  que  uma  vacina  seja  descoberta,  e  isso  tem
exigido  dos  poderes públicos  a  adoção  de  medidas  muito  restritivas
para  que  o  impacto  do  vírus  seja  o menor  possível,  mas,  com  o
decorrer  dos  meses  em  isolamento  social,  há  grande necessidade de que
as pessoas retornem gradativamente às suas atividades. O objetivo
fundamental deste plano para a transição é conseguir que, preservando a
saúde pública, se   possa   justamente   recuperar   paulatinamente   a   vida
cotidiana   e   as   atividades econômicas, adotando medidas que minimizem
o risco que representa a pandemia para a saúde da população e evitando
que o Sistema Único de Saúde – SUS colapse.

O princípio básico é coletar e analisar dados epidemiológicos e de
ocupação da capacidade do sistema de saúde em tempo real, para com isto
determinar o grau de distanciamento   social   necessário   para   cada
Região   de   Saúde.   Quanto   menor   o crescimento do número de casos
e maior a capacidade disponível do sistema de saúde, menor  a  intensidade
das  medidas  de  distanciamento  e  maior  o  nível  de  atividade econômica.
Quanto  maior  o  crescimento  dos  casos  e  menor a  capacidade  do

sistema, medidas mais rígidas de distanciamento são adotadas. Por isso, os
principais pontos da proposição são: a) divisão do Estado em vinte e uma
microrregiões, já que existe uma enorme variação na severidade da epidemia
mesmo em cidades vizinhas no Maranhão. A  causa  para  essa  variação
ainda  é  pouco  compreendida  pela  ciência  e  a  proposição deve
endereçar  este  ponto,  adequando  o  distanciamento  social  às  condições
em  cada região; b) para todas as  regiões e o Estado serão  acompanhados
e quantificados onze indicadores  em  tempo  real,  relacionados  à  velocidade
do  avanço  da  COVID-19,  ao estágio de evolução da pandemia, à
incidência de novos casos, à capacidade do sistema de  saúde  e  às  mudanças
na  ocupação  dos  hospitais.  A  detecção  de  novos  casos  será através de
PCR, técnica que permite o diagnóstico precoce da COVID-19; c) a média
ponderada  desses  indicadores  determina  escores  que  correspondem  a
uma  cor  de bandeira  para  cada  região,  amarela,  laranja,  vermelha  ou
preta  (similar  ao  sistema  de cores DORSCON, de Singapura); d) o
monitoramento será diário, mas a atualização da bandeira ocorrerá
semanalmente, divulgada sempre aos sábados, valendo para a semana
seguinte;  e)  para  cada  bandeira,  o  nível  de  distanciamento  Social  e
restrições  serão ajustados  para  a  região  como  um  todo  e  também  para
os  grupos  de  atividades econômicas, a serem especificados pelo Poder
Executivo, a quem compete, por decreto, autorizar o funcionamento dos
estabelecimentos que tiveram suas atividades suspensas durante a
pandemia; f) estes grupos devem ser ranqueados com base na análise do
US Department  of  Labor  que  quantifica  o  grau  de  exposição  à
infecções  e  contato  com outras  pessoas  no  exercício  de  cada  atividade.
Por  exemplo,  médicos  e  dentistas  têm escore elevado para ambas
variáveis, economistas e pescadores têm escore baixo para ambas;  g)
também,  ainda  deve-se  determinou  a  relevância  sócio-econômica  de
cada atividade no Estado, e através de uma média ponderada entre o risco
ocupacional e  a relevância  sócio-econômica criar  um  Índice Setorial  para
Distanciamento  Controlado; h) finalmente, com base na bandeira de cada
região e no Índice Setorial, determinar o grau  de  distanciamento  e  padrões
de  operação  em  cada  uma  destas  atividades,  na vigência de cada
bandeira.

Ainda,  explique-se  que  a  divisão  disposta  no  anexo  desta
proposição  é baseada   nas   pesquisas   do   Instituto   Maranhense   de
Estudos   Socioeconômicos   e Cartográficos  –  IMESC,  que  distribui  o
território  maranhense  em  mesorregiões  e microrregiões, por onde estão
distribuídos os entes comunais por microrregiões.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da  Constituição  Estadual),  bem
como  que  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),
além  disso,  que  o Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  decidiu,  na  Ação
Direta  de  Inconstitucionalidade  – ADI  6341  que  os  Estados  e  os
Municípios  têm  competência  para  implementarem  as medidas  sanitárias
que  julgarem  mais  necessárias  para  conter  a  pandemia  do  novo
coronavírus, conto com o apoio do Governador do Maranhão e do Prefeito
de São Luís para aproveitamento desta ideia.

INDICAÇÃO Nº 719  / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
aos membros da Bancada Maranhense na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal, solicitando que seja proposto projeto de lei
alterando a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, com o objetivo de
ampliar a quantidade de parcelas de seguro desemprego em até o
dobro do que é permitido atualmente, a depender dos requisitos
elencados na lei.

A proposição se justifica em razão da pandemia de COVID-
19, que ampliou a quantidade de pessoas sem emprego no Brasil,
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bem como dificulta a reabertura de novos postos de trabalho para
reinserção dessas pessoas.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 720 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa.  que,  após  ouvida  a  Mesa,  sejam  encaminhados
ofícios  ao  Excelentíssimo  Governador  do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, ao Secretário do Estado da Saúde, o Senhor
Carlos Lula,  ao Prefeito de São Luís,  o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, ao Secretário  Municipal de Saúde, o Senhor Lula Fylho, ao
Presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Maranhão

–  ABRASEL-MA,  o  Senhor  Gustavo  Viana  Araújo  e  ao
Presidente  do  Sindicato  dos  Bares  e Restaurantes  do  Maranhão
–  SINDBARES-MA,  o  Senhor  Francisco  Neto,  solicitando  que  os
bares  e  restaurantes  de  São  Luís  e  do  Maranhão  sejam  instruídos  a
adotar  obrigatoriamente  como forma de prevenção e contenção da COVID-
19, quando houver a reabertura dos estabelecimentos, o QR Code (Código
QR) nas mesas e bancadas para disponibilizar os seus respectivos menus
na tela dos celulares   dos   clientes,   abolindo,   assim,   os   menus   físicos
e,   consequentemente,   reduzindo   a contaminação pelo novo coronavirus.

Destaque-se  que  essa  é  uma  das  melhores  práticas  de  nova
normalidade  adotadas  pelo mundo, a exemplo de Barcelona – Espanha.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de maio de
2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2020 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Vou ler agora a Ata da última Sessão (lê).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ata lida e considerada aprovada. Senhores deputados, senhoras deputadas.
O nosso primeiro item da Ordem do Dia é uma PEC. Esta PEC, de autoria
do Poder Executivo, encaminhada pela mensagem Nº 119/2019, altera o
artigo n° 193 da Constituição do Estado do Maranhão, com parecer
favorável emitido pela CCJ. Para que todos saibam do que se trata, esta
alteração da Constituição, ela vai dar a condição jurídica para avançar neste
projeto de disponibilização de unidades habitacionais populares no Estado
do Maranhão. Bráulio, esse projeto não chegou a ser votado em nenhum
turno, certo?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Chegou a ser votado, ele estava na Ordem do Dia da última
sessão presencial, do dia 07 de março, mas não teve quórum. Essa sessão
inclusive presidida pela Deputada Cleide. Não teve quórum e ficou
transferida e depois vieram as sessões remotas que a gente está se
reencontrando com ele novamente agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem. Vamos iniciar a votação. Deputado Adelmo Soares, como
vota?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Está me
ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estou lhe ouvindo, Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Forte abraço
para V.Exa., que Deus abençoe V.Exa. e todos os nossos companheiros, e
desejando a plena recuperação da nossa Deputada Thaiza Hortegal. Senhor
Presidente, antes de dar o meu voto, eu queria só fazer um registro de um
requerimento de congratulações que eu e a Deputada Cleide colocamos na
Assembleia, para agradecer ao Governador Flávio Dino e ao Secretário
Carlos Lula, que, no último sábado, fizeram aqui, a inauguração não, abrimos
a ala de combate ao COVID, na macrorregional de Caxias. São 23 leitos,
sendo 10 leitos de UTI e 13 leitos clínicos. No momento em que Caxias
atravessa um grande problema, como todo mundo, os municípios do estado,
por meio dos problemas da pandemia. E todo mundo viu em nível nacional,
a repercussão que saiu de alguns casos, infelizmente, que aconteceram na
nossa cidade, e nesse momento que a gente começa a abrir essa ala, eu
agradeço muito à Deputada Cleide, que tem sido uma deputada atuante e
sensível a essa causa. Junto conosco, pleiteando junto ao Governador
Flávio Dino. Esta ala está aberta, e, se Deus quiser, a gente não utilize
muito ela, mas que ela possa servir a população de Caxias e da região toda.
Esperamos também que o Poder Público Municipal, por ter recebido o
recurso do Governo Federal, também o mais rápido possível possa corrigir
os erros que tenham cometido e a partir de então deixar a população mais
tranquila, era só isso, senhor presidente, meu voto é positivo, meu voto é
Sim, um forte abraço, que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, ausente. Deputada Andreia Martins Resende, ausente.
Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A favor,
senhor presidente, da PEC.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Eu voto Sim,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu
voto, Sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires, ausente. Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – A favor da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro já votou, deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Bom dia
Presidente. Bom dia, nobres colegas deputados. Bom dia a todos que nos
acompanham através das redes sociais da Tv Assembleia. Voto pela
aprovação da matéria. Eu quero aqui deixar as minhas palavras de conforto
e solidariedade a nossa amiga Deputada Thaiza Hortegal, rogando sempre
a Deus pela nossa melhora, pela nossa proteção e que ela tenha logo, logo
a sua saúde restabelecida.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputado Dr. Yglésio. Ausente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Estou aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Yglésio, bom dia.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Bom dia, Presidente.
Tudo bem com o senhor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Não está mais me
conhecendo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não tinha te visto ainda.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Estou com saudade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu estou te vendo tanto nas redes sociais que aqui na Sessão não te achei
logo.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - A gente tem que
fazer essa transição do trabalho. É o jeito. A saudade é grande da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vi Vossa Excelência no Facebook, no Twitter, no Instagram e acabei
de achar aqui na Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu voto a favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Estou pedindo a Deus pela saúde da Thaiza, que, com certeza, vai acontecer.
Ela é jovem e Deus é maior do que tudo. Voto pela aprovação, porque,
como Vossa Excelência, Othelino, falou, disponibilizar unidades
habitacionais é sempre benefício para o povo. E queria também aproveitar
o momento que todo mundo ainda está no início da sessão, de colocar o
meu agradecimento, o Deputado Adelmo já falou, ao Carlos Lula, o nosso
Secretário de Estado, que tem trabalhado muito e ao nosso Governador,
que atendendo o nosso apelo, Caxias inaugurou, infelizmente, eu soube
que já tem dois pacientes, desde de ontem lá internados, lá no Hospital
Regional, para contar como o Adelmo falou, com 13 enfermarias, nos
casos clínicos e 10 UTIs. Então, é um abraço que eu dou bem grande de
reconhecimento ao trabalho do nosso Governador e do Lula, muito obrigado.
Pela aprovação, sim, do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Bom
dia, Senhor Presidente, bom dia, senhores deputados. Eu aqui estou
confiando na recuperação da nossa colega Deputada Thaiza, ela que estava
se doando, atendendo as pessoas, mas Deus está colocando a mão nela, e,
graças a Deus, vai dar tudo certo. Voto a favor da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza Hortegal, ausente. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, bom dia todas as deputadas e deputados. Senhor Presidente,
meu voto é a favor, e aproveito, claro, essa primeira oportunidade para
estimar aqui melhoras rápidas à deputada Thaiza Hortegal, que Deus
possa abençoar o tratamento, não apenas da deputada Thaiza, mas todos
aqueles que lutam aí contra a Covid-19, meu voto favorável, meu sentimento
de recuperação rápida à deputada Thaiza Hortegal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Bom dia,
Senhor Presidente, bom dia companheiros, saúde para nossa companheira
deputada Thaiza Hortegal, voto pela aprovação da matéria, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Um bom dia,
Presidente. Bom dia a todos os colegas. Eu gostaria inicialmente de desejar
também o restabelecimento da Deputada Thaisa Hortegal e dizer que voto
SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Bom dia,
Presidente. Está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom dia. Estamos ouvindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Bom dia. Como
os colegas aqui que estão participando da sessão remota, gostaria de
aproveitar também, Senhor Presidente, e pedir a Deus e torcendo aqui pela
restauração, o mais breve possível, da nossa colega, a Deputada Thaiza
Hortegal. E o meu voto é pela aprovação, Presidente, do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus vota SIM. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa vota SIM. Deputado Glalbert Cutrim.
Deputado Hélio Soares. Deputado Hélio, ative o seu áudio. Deputado
Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista. Ausente. Deputada Mical Damasceno,
bom dia.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Bom
dia, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Excelência está belíssima no vídeo que gravou e postou neste fim
de semana.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Já estou
na capital. Bom dia, meus colegas deputados, meus nobres deputados.
Deus os abençoe, saúde para todos. E aproveito para pedir que Deus
restabeleça a saúde da nossa amiga Deputada Thaiza, que é uma das
pessoas que estava à frente, trabalhando na área da saúde. E quero dizer
que voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO-
Certo. Deputado Othelino Neto. Voto SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Bom dia,
Senhor Presidente. Bom dia a todos. Queria desejar a plena recuperação da
Deputada Thaiza Hortegal. E voto pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO-
Deputado Paulo Neto. Deputado ative seu som. Nós não estamos
conseguindo ouvi-lo. Na verdade, não estou nem vendo também. Deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Bom dia, Presidente. Bom dia a todos os colegas deputados, deputadas,
Bráulio, todos os servidores da Casa e os que acompanham esta sessão.
Meu voto é SIM. E também reforço as palavras que foram dadas no
sentido de desejar uma plena recuperação à deputada Thaiza Hortegal.
Que Deus a sustente neste momento, assim como a todas as pessoas que
estão passando por esta problemática da infecção do coronavírus, que
Deus possa abençoar a todos e restabelecer sua saúde. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert, V.Exa. está na sessão?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Estou aqui,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Gostaria de pedir que continuasse a chamada por 5 minutos enquanto
resolvo um problema. O próximo é o Deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Bom dia a todos.
Prazer novamente rever todos os amigos. Desejo também plena recuperação
pela nossa amiga Dra. Thaíza, estamos todos em oração. Com relação à
PEC, verdade é uma PEC que iniciou a discussão ainda no período que
estávamos todos presentes, infelizmente, na sessão que ela foi a pauta não
teve o quórum suficiente por se tratar de uma PEC. Então, eu voto a favor,
presidente Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael vota a favor. Deputado Ricardo
Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Bom dia,
presidente! Bom dia, deputados. Eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Ricardo vota a favor. Deputado Rigo
Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Bom dia, presidente
Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bom dia!

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Bom dia a todos
amigos, meus colegas deputados. Nós também estamos rezando e torcendo
muito para que retorne logo, logo, o mais rápido possível, a saúde da nossa
amiga Deputada Thaíza Hortegal. Meu voto é Sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Rigo. Deputado Rildo
Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Bom dia,
presidente. Bom dia a todos os deputados. Rogo também a Deus pela
saúde da Deputada Thaíza, que Deus restabeleça o mais breve possível e
ela volte para seu seio familiar. Senhor presidente, meu voto é favor da
PEC.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, vota a favor. Deputado
Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Bom dia,
presidente. Bom dia, amigos, bom dia ao nosso Presidente Othelino. Nosso
presidente aí presidindo agora Glalbert. Eu, primeiro, quero também dizer
que estamos na torcida pela recuperação da nossa amiga Thaiza Hortegal,
que, se Deus quiser, ela logo estará novamente presente aqui com todos
nós. Antes de dar meu voto, eu também preciso fazer aqui um destaque
importante, fundamental, presidente, a respeito também do trabalho da
Secretaria de Saúde do Estado, eu estou aqui em Bacabal há praticamente
15 dias junto com o prefeito Edvan na luta de... de uma estrutura de um
hospital de campanha em função do aumento número de casos do
coronavírus, aqui em Bacabal, e estamos tendo assim sucesso nesse trabalho
e tendo o apoio importante, volto a dizer, do governo do Estado,
Governador Flávio Dino, o Secretário Carlos Lula que tem assim
acompanhado em todos os momentos essa nossa luta, a doutora Carla
Trindade que tem vindo a Bacabal nesses dias quatro vezes vendo a
estrutura, ajudando a Prefeitura de Bacabal de montar essa estrutura como
também o doutor Rodrigo que acompanha é uma luta nossa que inclusive
tem o deputado Carlinhos Florêncio também esse é um momento de unirmos
as forças então lutando exatamente para conseguir a ampliação desses
leitos e também fazer a manutenção do atendimento dos outros casos que
ocorrem em Bacabal... para que a gente possa continuar atendendo bem a
população. Então eu precisava fazer esse destaque porque é uma luta
contínua, deveremos entregar esse hospital agora essa semana e esperamos
continuar vencendo essa luta do coronavírus, meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Roberto vota sim, deputado Vinícius
Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Bom dia a
todos, bom dia, presidente Glalbert, à frente aí dos trabalhos dessa sessão
remota, eu também quero aqui desejar aqui melhoras à deputada Thaiza
Hortegal, ela quem vem trabalhando de frente com as pessoas com a
problemática da Covid, e eu aqui quero fazer alguns relatos antes de dar
meu voto porque aqui na região do Médio Mearim vem acontecendo,
aumentando muito os casos de Covid, o novo coronavírus, e a gente
sempre preocupado, sempre presente, sempre atuando em prol dessa
problemática, onde aqui nós temos um hospital, presidente Glalbert, que
foi doado ao município de Pedreiras para que possa dar suporte a 0800,
sem custo nenhum para o município para que possa dar suporte a essas
pessoas que estão precisando, foi feito uma parceria junto com o município
de Pedreiras, onde o Hospital Geral para os casos de Covid e nós cedemos
o nosso hospital aqui Nossa Senhora das Graças para que possa atender
que o Hospital Geral atendia as questões de Pediatria, Clínica Geral e
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Cirurgias, e aí foi um trabalho, esforço também do ex-deputado, do ex-
prefeito Raimundo Louro que logo que tomou conhecimento assumiu de
frente para que esse Hospital Nossa Senhora das Graças fosse cedido a
0800 para atender os casos de Covid, aqui no município de Pedreiras,
também quero aqui parabenizar o prefeito Fred Maia que entregou agora o
hospital de Trizidela do Vale haja vista que o hospital de Pedreiras, esse
Nossa Senhora das Graças, há um ano estava cedido também para o
município de Trizidela do Vale a 0800, sem cobrar nada, para que o povo
de Trizidela do Vale já no momento que aquele hospital já estava passando
por reformas, por meio do município de Trizidela do Vale, o prefeito Fred
Maia entrou em contato conosco e eu, sem sombra de dúvida, conversei
com o ex-deputado Raimundo Louro e ali foi feito também, foi cedido
hospital há um ano para a população de Trizidela do Vale, a custo zero
para os cofres públicos. Então é o nosso trabalho, é o nosso empenho, nós
sabemos que a problemática é grande, os municípios estão passando por
dificuldades, eu não poderia deixar de atender ao povo esse povo mesmo
que nos colocou na Assembleia Legislativa para representá-los. E nós
estamos fazendo dessa forma, pegando uma grande estrutura hospitalar,
uma estrutura nova, uma estrutura que todas as pessoas conhecem do
Maranhão que fazia aqui as cirurgias eletivas e hoje está atendendo a custo
zero essa população de Pedreiras, Trizidela do Vale, portanto, realmente é
um hospital que vem a suprir a necessidade do povo. E aqui nós temos
outras demandas, Deputado Glalbert Cutrim. Nós fizemos uma
reivindicação ao Senhor Secretário Clayton Noleto no tocante à estrada
que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga, uma estrada que, há vários
anos, espera a promessa da construção. O nosso Governador Flávio Dino
já prometeu, já foi feito o projeto, já foi feita a licitação da empresa.
Acredito que logo mais, passando essa crise da pandemia, essa estrada irá
começar o mais rápido possível, haja vista, Presidente, que essa estrada
está cortada hoje. Entrando em contato com o Secretário Clayton Noleto,
ele já disponibilizou a empresa e a equipe, nesta semana, já começa a botar
as estruturas para que possa ter um tráfego normal. Essa estrada, Presidente
Othelino, vai passar por um paliativo para amenizar porque está bastante
deteriorada pelo inverno e agora no verão ela vai passar por um paliativa
para melhorar a trafegabilidade. Então eu quero aqui votar a favor do
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Só vou pedir que os Deputados sejam um
pouco mais sucintos. Eu sei que é muita coisa e o tempo que a gente tem
que é pequeno, mas tem muita gente ainda para votar e a pauta está
extensa. Obrigado, Deputado Vinícius. Eu passo a palavra ao Presidente
Othelino que já está de volta à sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Glalbert. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Está
me ouvindo, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Agora sim.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Agora
sim. Bom dia, Presidente Othelino, demais pares, Deputados e Deputadas.
Primeiro, Presidente, quero rogar a Deus para que possa restabelecer
plenamente a saúde da nossa amiga, a Deputada Thaiza Hortegal, para que
ela possa retornar para o seio da sua família, suas atividades parlamentares,
como médica e como cidadã, então que Deus possa restabelecer a sua
saúde em plenitude. Presidente, com relação ao voto o meu voto é sim,
mas cabe inclusive uma recomendação, uma solicitação do Governo do
Estado que tenha uma maior preocupação, maior atenção com relação à
política de moradia no Estado do Maranhão, nós temos muitos
maranhenses, principalmente ludovicenses morando em palafitas, em
bairros periféricos de São Luís, morando em áreas de risco de São Luís, nós
temos que acompanhado essa situação, temos feito a solicitação, o Governo
do Estado tem inclusive uma equipe para fazer esse acompanhamento,

não só na capital, mas no interior do Estado, no último final de semana,
tivemos uma grande quantidade de pessoas que tentaram invadir o
Condomínio Minha Casa Minha Vida, lá no Bairro Pindorama, então é
uma situação preocupante e que o Governo do Estado precisa dar mais
atenção, e não uma atenção politiqueira, e não dar atenção ao Secretário da
Secid, que é pré-candidato a vereador de São Luís, mas que tenhamos uma
política habitacional de forma séria, responsável e que possa contemplar,
principalmente as populações vulneráveis da nossa capital e do nosso
Estado. O meu voto é Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lajes. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – (inaudível) como
também, dizer a esta Casa, que o que houve aqui em Caxias foi mentirosa,
o que aconteceu não existiu, essa coação foi mentirosa, e como também eu
acho que um parabéns ao Governador, aos outros deputados de Caxias,
que trabalharam em prol da vida das pessoas de Caxias, que é nossa
obrigação, trabalhar por aqueles que estão sofrendo nesse momento. O
meu voto é a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Bom dia a todos os
senhores deputados e deputadas, quero também desejar rápido
restabelecimento à saúde da deputada Thaiza, e Presidente, como eu tive
um pequeno problema técnico de sinal, eu não acompanhei o texto da
matéria, eu queria só que V. Exa. me atualizasse, eu não sei exatamente o
que estamos votando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio Lula, depois que V. Exa. foi saudado pelo presidente
Lula, as suas redes devem ter ficado tão cheias que até a conexão ficou
complicada. Vou ler aqui para V. Exa., o item da pauta. É uma PEC de
número 023, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem
n° 119 altera o artigo 193 da Constituição, ela vai permitir que o governo
faça a regularização de uma área, que está sendo utilizada, será utilizada
melhor dizendo, para implantação de um programa de unidades habitacionais
para reduzir a quantidade de pessoas que estão em submoradias hoje,
dando preferência às pessoas que moram nas palafitas que ainda existem
aqui em São Luís.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - É uma importante
pauta, Senhor Presidente, meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Bom dia, Senhor
Presidente, bom dia, queridas deputadas e queridos deputados, quero
mandar um abraço também para meu amigo Bráulio, mandar um abraço
especial para nossa querida Helena, e também pedir a Deus que restabeleça
mais rapidamente possível a saúde da nossa querida Deputada Thaiza
Hortegal, essa profissional dedicada que, por estar exposta e lutando para
recuperação da pessoa acometida por esse vírus, tornou-se o risco maior
para a sua saúde, mas com certeza Deus, vendo o seu esforço e a quantidade
de vida que por essa médica foi salva, ela vai ser restabelecida o mais rápida
possível. O meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vou chamar novamente aqui os ausentes, quem estava ausente na primeira
chamada. Deputado Adriano, bom dia.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Bom dia, está me
ouvindo? Senhor Presidente, em primeiro lugar, bom dia a todos os colegas.
E quero também me solidarizar com a nossa amiga colega Thaiza Hortegal,
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que ela tenha uma breve recuperação. E sobre a matéria, Senhor Presidente,
eu acho que o Governo já deveria ter tomado essa atitude antes. Agora está
tomando essa atitude por questões políticas para talvez apoiar um pré-
candidato a prefeito de São Luís, que é o Secretário de Cidades. Mas, de
qualquer forma, é uma iniciativa que vem tentar ajudar e espero que vá até
o final nessa empreitada. Espero que o Governo de fato consiga moradia
para todo esse pessoal que mora em palafitas e que não fique só na palavra,
na promessa por questões eleitorais em São Luís. Então o meu voto é a
favor da matéria, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado César Pires.
Ausente. Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Primeiro rogamos
pelo pronto restabelecimento da saúde da nossa querida Deputada Thaiza.
Quanto à matéria, eu queria até fazer um registro. Quando eu vi o Lula no
vídeo, eu me espantei porque hora pensava... e depois vi que era o Lula,
eram os dois Lulas: o Lula Inácio e o Lula antigo, de barba branca para
baixo e a barba preta para cima. Então, homenageio os dois. Mas eu quero
saber se V.Exa. e o nosso líder votaram contra ou a favor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Sim e o nosso
líder.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Votei a favor.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – E o nosso líder?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Vinícius, líder
liberal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ah! O líder liberal? Deputado Vinicius votou SIM.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Então eu voto
SIM. Acompanho o voto de V.Exas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado, Deputado Hélio. Deputado Neto Evangelista. Ausente.
Deputado Paulo Neto. Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente.
Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente,
eu voto Sim. Eu queria neste momento pedir a Deus pela saúde da nossa
amiga Thaíza Hortegal. Que Deus acompanhe. Deus proteja. Deus dê
saúde a V.Exa., minha amiga. Que nós precisamos de saúde. O Maranhão,
o Baixo Parnaíba precisa da sua força, da sua lealdade, que V.Exa., é uma
deputada atuante.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto, votou. Encerrada a votação. PEC aprovada, com
35 votos e 07 ausentes. A matéria vai a segundo turno. Antes de passar

para o próximo item da pauta, lembrar os senhores que, provavelmente, a
Deputada Thaíza contraiu o vírus no atendimento a pacientes. Ela estava
lá atendendo na rede municipal e com o contato de diversos pacientes que
já estavam com o covid-19, deve ter contraído lá. Ou seja, contraiu
trabalhando pela saúde das pessoas. Que ela, em breve, já esteja de volta ao
trabalho. Segundo item da pauta: Medida Provisória nº 312, de 08 de maio
de 2020, de autoria do Poder Executivo (lê). Como vota o Deputado
Adelmo Soares? Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor presidente, só
uma perguntinha sobre esse projeto? Bráulio, esse projeto só um breve
resumo, por favor, Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Deputado Adriano, esse projeto, como o
presidente já falou aqui, ele permite a contratação de médicos para (inaudível)
basicamente é isso. O projeto já foi publicado, é extenso e tem 20 artigos
e basicamente é isso, o resto é mecanismo de pagamentos, eu posso
disponibilizar para o senhor agora o texto dele completo e, se o senhor
quiser ler, na segunda chamada, o senhor confirma ou não seu voto, se o
senhor achar assim que deva adiar um pouco mais.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Eu vou, Bráulio, você já
tinha me mandado aqui e mandado para todos os deputados, mas como o
projeto é extenso, eu vou ficar para a segunda chamada, senhor presidente.
Vou dar só uma olhada aqui em um detalhe que me faltou.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Acabei de enviar, Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende? Ausente. Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
presidente, acho um projeto importante, onde V.Exa. vem recolocar colegas,
inclusive colegas brasileiros que fizeram fora e que vale também aos colegas
que são brasileiros, mas que fizeram faculdades em outros países, acho
muito importante. Assim como, o meu filho, por exemplo, a Thaiza que
são médicos e que contraíram o vírus e que foram internados e há um
desfalque natural. É preciso substituir e aumentar a força do trabalho.
Acho muito importante, muita sensibilidade do Dr. Carlos Lula e do
governador Flávio Dino, meu voto é a favor completamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto, Sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, eu quero fazer um registro do meu voto Sim, mas antes eu
gostaria de fazer referência à importância que é contratar médicos nesse
momento. Nós temos vários profissionais que estão afastados pelo
agravamento por sua saúde pelo coronavírus, essa referência, Senhor
Presidente, no momento em que V. Exa., em tão boa hora comenta em
relação à deputada Thaiza, por quem todos nós estamos orando e torcendo
pela breve recuperação, também o deputado Antônio Pereira fez referência
a familiares que foram atingidos por esse vírus, durante esses últimos dias,
nós temos, nós temos médicos nas famílias, temos padecido muito, na
minha família, por exemplo, nos últimos 15 dias, nós tivemos três médicos
atingidos, mas, graças a Deus, estão se recuperando. Então, por todas as
razões, eu julgo importantíssimo esse projeto na hora em ter esse efetive
esses profissionais, permanentemente, após a pandemia, o meu voto é
Sim, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu
voto Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires? Ausente. Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHOR DEPUTADA DANIELLA TEMA – Meu voto é
sim... de forma contrária, principalmente em decorrência a esse momento
em que nós estamos vivendo... os colegas que me antecederam, nós temos
um déficit hoje de médicos, diante nós temos um bom número de
profissionais já infectados, então, eu deixo aqui o meu voto de forma
favorável e parabenizo também o Governo e o Secretário de Saúde Carlos
Lula pela iniciativa pertinente nesse momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Doutor Leonardo Sá. Ausente. Deputada Detinha. Ausente.
Deputado Doutor Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente (inaudível)
Medida Provisória, até pra ficar bem claro que a gente vive numa era de
fake news e alguém que pode estar assistindo agora colocar que estão
sendo contratados médicos sem revalidação de diploma, médicos de país
A, país B, o que quer que seja. Enfim essa Medida Provisória autoriza as
duas coisas. Ela autoriza a contratação de 106 profissionais médicos e ela
também cria o Programa Reembolso Saúde, que é justamente aquele
interessante Projeto que tem a ver com o que foi iniciado por Vossa Excelência,
com o Deputado Neto Evangelista e com outros colegas que abraçaram a
causa da questão do pagamento de hotéis para os profissionais de saúde.
Então é uma Medida Provisória interessante. Ela vai fazer a contratação
dos profissionais que já foram selecionados para o programa Mais Médicos
do Brasil do Governo federal. Então o Governo do Estado está sendo
obrigado a fazer isso por conta de uma inação, da falta de ação do Governo
federal em realizar essa contratação de profissionais e por isso a relevância
do tema. A gente sabe que no interior, principalmente, a dificuldade de
médicos é bem mais alta e mais intensa. A pandemia evoluiu bastante. O
interior tem hoje mais de 60% dos casos de covid-19 do estado. A previsão
é que em 7 a 10 dias tenham 80% dos casos da doença no Estado e que
supõe aí 25% mais ou menos da estrutura de leitos hospitalares da Ilha de
São Luís, portanto há um dimensionamento inadequado para esse momento
que é uma oportunidade interessante de no meio desta crise, nós tomarmos
essas lições para fazer uma estruturação no sistema de saúde, que começa
agora também é óbvio que isso não é uma responsabilidade exclusiva do
Governo do Estado, o Governo do Estado tem o compromisso dentro da
pactuação do SUS, da hierarquização da rede de fazer uma atenção de alta
complexidade, mas muitas vezes por conta da inação também dos
municípios, gestores municipais têm que assumir o front de atendimento
deles e isso que dificulta, precisa que haja um grande impacto institucional
de prefeituras, Governo do Estado, Governo Federal para que as estruturas
municipais sejam criadas, há uma série de cidades aí com mais de 60, 70 mil
habitantes que não conseguem ter um respirador numa unidade de
emergência, então é algo que a gente não pode conceber por que a conta
chegou infelizmente, a conta dos carnavais que foram aí milionários, 3, 4,
5 milhões de reais, determinados para os municípios que fizeram grandes
carnavais, mas nunca estruturaram as suas emergências, chegou,
infelizmente. Voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Presidente, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Voto
a favor da Matéria, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
tem uns dados interessantes que é importante lembrar antes da votação,
que em países considerados desenvolvidos, uma média de 3.3 médicos, a
cada mil habitantes, no Brasil, essa média, ela cai para um pouco mais de
dois, em alguns Estados do Nordeste, chega ser -1, ou seja, essa medida
trazida pelo Governo, ela é importante, ainda mais levando em consideração
que, em momentos como esse, se faz necessária a tomada de decisões
extraordinárias para proteger a vida, a saúde, o bem-estar das pessoas, meu
voto é favorável, e eu venho aqui também, Senhor Presidente, que eu
apresentei dois projetos: Projeto de Lei n° 155 e 153, que trata de algumas
matérias correlatas, como, por exemplo, a garantia que o acompanhante,
uma pessoa com deficiência que busca um atendimento, esse
acompanhamento ele seja garantido, bem como se estabeleça, a informação
diária por meio de ligações, mensagens de texto, de áudio e vídeo, para que
as pessoas possam ter informações sobre os seus pacientes, sobre os seus
familiares que buscam por esse atendimento, por fim, meu voto é favorável,
pela a aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – A favor
da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Alô, está me
ouvindo, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Agora sim.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – A favor da
matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pela aprovação
da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus, ausente. Deputado Fernando Pessoa.
Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - A favor,
Senhor Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Voto sim, Senhor
Presidente.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020 25

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Antes de dar
o meu voto, também queria aqui desejar a melhoras para a nossa amiga
Thaiza que conheço há muito tempo daqui da nossa região do Baixo
Parnaíba, uma pessoa atuante e que mais uma vez provou que trabalha
bem para o povo e pegou aí essa corona, mas, se Deus quiser, logo, logo,
ela vai estar de volta conosco. Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista. Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Othelino Neto vota SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente, pela aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Voto SIM, Presidente. Parabéns ao governo do Estado pela matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu voto SIM,
Senhor Presidente. Acho que o Deputado Yglésio fez um resumo do projeto
importante, pois traz, além da contratação, o Programa Reembolso que é
aquela questão da hospedagem dos médicos. Eu voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – A favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, o meu
voto é a com a aprovação. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Presidente, eu
voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Antes, eu quero
dar parabéns ao Governador Flavio Dino, ao governo do Estado do
Maranhão. O senhor sabe que, dentro dessa pandemia, estou com muita
saudade da Assembleia Legislativa. Eu tenho que aproveitar cada momento
para trazer o que está acontecendo aqui na nossa região de Trizidela do
Vale. Agora há pouco, eu falei dos hospitais, do Hospital das Clínicas
Nossa Senhora das Graças que estava cedido para o município de Pedreiras
com custo zero para o município. E aqui o senhor sabe, o senhor tem
conhecimento das nossas reivindicações quando se trata do hospital de
Pedreiras, o macrorregional, um hospital aqui que, há muito tempo, vem se
construindo. A gente já fez várias solicitações. Foi uma luta desde a época
do ex-deputado Raimundo Louro. E a gente continua este trabalho. E eu
acredito que agora, neste momento de pandemia, o Governo do Estado
possa intensificar a construção desse hospital. É um hospital que já tem
mais de 50% da construção. Faltam poucos investimentos para a conclusão.
E eu acho que ele tem que intensificar justamente esses investimentos para
conclusão desse hospital, haja vista que a região do médio Mearim hoje
pode se dizer que é a região que apresenta mais foco do novo coronavírus
no Estado do Maranhão. Nós podemos acompanhar agora a cidade de
Lima Campos, Trizidela do Vale, Lago da Pedra, Pedreiras mesmo hoje
que tem, em termos proporcionais, percentuais de mais coronavírus do
que as próprias cidades de Imperatriz, Caxias, Timon, que são cidades que
são maiores do que Pedreiras. Então a gente sempre lutando, sempre
buscando esses investimentos. E agora a gente pedi a intensificação para
que possa ser feito o hospital de campanha para nossa cidade, porque
sabemos que esse povo está precisando da mão amiga do Governo do
Estado do Maranhão. E eu voto SIM com a matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Othelino e demais pares, este é um assunto que é muito caro
para o Deputado Wellington tendo em vista o trabalho que realizamos
principalmente em fiscalização, também, com base na legalidade. Eu
aproveito, inclusive, para fazer a leitura rápida só para que tenhamos a
devida compreensão do edital de convocação da Secretaria de Saúde do
Estado do Maranhão e que fala os requisitos, os documentos necessários
para que 106 médicos ou ter necessidade também de uma segunda chamada,
como é que eles podem estar aptos, ou por ocasião do comparecimento na
Secretaria de Saúde, os profissionais deverão estar munidos de todos os
documentos e devem apresentar certificado de conclusão do curso de
Medicina, graduação de Medicina instituição de educação superior
brasileira, legalmente estabelecida, certificada pela legislação vigente ou
possuir diploma de graduação em Medicina (inaudível) instituição de
educação superior estrangeira revalidado no Brasil na forma da lei. A
educação e situação regular para o exercício de Medicina, mediante registro
no Conselho Regional de Medicina. Por que eu faço esse registro? Porque
não vamos permitir que o governo do Estado se aproveite da medida
provisória, inclusive da aprovação, do endossamento do Parlamento
estadual para que se cometa alguma ilegalidade e que pessoas estrangeiras
ou graduados em Medicina que não tenham a validação que atuem no
Estado do Maranhão. Mas eu preciso só deixar bem claro meu
posicionamento. Não sou contra médicos estrangeiros e muito menos
brasileiros e maranhenses que estudaram ou estudam no exterior. Mas nós
temos uma legislação que ela exige que para trabalhar medicina (inaudível)
no Brasil precisa da revalidação. Então, estaremos atentos fiscalizando
para que o governo utilize esse artifício e coloque algumas pessoas ou
alguns médicos ou pseudomédicos para atuação no Estado do Maranhão,
sem a devida revalidação, sem o devido reconhecimento. Esse é meu voto.
Meu voto é Sim, senhor presidente. Mas registrando que continuamos
fiscalizando e continuaremos atentos a essas contratações e principalmente
a atuação e o trabalho dos médicos no Estado do Maranhão, todos os
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profissionais de saúde, profissionais de saúde contem com nosso apoio,
contem com o nosso trabalho, mas contem também com a nossa fiscalização,
meu voto é Sim, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages, ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Voto Sim, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pela aprovação da
matéria, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Presidente, só um informação (inaudível)
deputado falou essa Medida Provisória é o complemento do Edital (
inaudível) nº 005 do governo federal (inaudível) selecionou 106 (inaudível)
que foi a cargo do estado contratar, esses requisitos todos que o deputado
Wellington do Curso leu aí precisa ter o CRM registrado, o revalida
(inaudível) aqui no Brasil tudo isso segue uma regra, um ordenamento
federal, o estado apenas está contratando, e também, a outra parte da
Medida Provisória é o reembolso de até dois mil reais, o médico que
comprovar tem um contrato com um hotel, um apart-hotel (inaudível) até
dois mil reais o estado vai reembolsar os gastos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
presidente, eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor presidente, duas
observações sobre essa Medida Provisória, primeiro: o Programa
Reembolso Saúde, um programa interessante, mas vale lembrar que eu
tenho um Projeto de Lei, na Assembleia Legislativa, em que autoriza o
governo do Estado a negociar com os hotéis para que não apenas
profissionais de saúde, mas também profissionais da área de segurança, e
aí nós juntos lembrar desses outros profissionais que estão também na
rua, que estão se arriscando e que poderiam entrar em um programa mais
complexo de utilidade pública, que é esse projeto de lei de um deputado,
que é meu, que está na Assembleia Legislativa, que é muito mais complexo,
e isso dito, eu acredito que esse projeto ele logicamente que eu vou votar
a favor do reembolso, é saúde, mas eu acredito que o projeto que se
encontra nesta Casa, de minha autoria, é muito melhor por várias razões,
primeiro, abrange muito mais as pessoas, os profissionais, abrange também
aqueles que estão em vulnerabilidade social, que não podem se isolar,
dentro das suas próprias residências, então aqueles que têm e que estão em
situação delicada que foram diagnosticado ou não, ou que estão com
sintomas graves de coronavírus que são enviados de volta para as suas
casas, para o isolamento muitos não têm como se isolar, dentro da sua
própria casa, então acabam passando é a doença para seus familiares,
muitos dessas casas, desses cômodos nós sabemos que aqui no Maranhão
são cômodos os pequenos em que todos uma família mora, que tem idoso,
que tem pessoas de grupo de risco, então a minha ideia que foi apresentado,
uma vez apresentado na Assembleia viram a ideia de quantos deputados,
uma iniciativa de todos os deputados é que o governo do Estado negocie
com os hotéis que estão ociosos, então esse projeto é louvável, essa
medida provisória é louvável, portanto não abrange quanto os nossos

projetos, está aí na Assembleia Legislativa e vai sair mais caro do que o
nosso projeto porque pelo o que eu estou vendo aqui está pagando diária
cheia... ora, senhor presidente, estamos vivendo numa pandemia os hotéis
estão vazios, vão pagar diária cheia de hotel uma hora dessas como se
estivesse numa época normal, durante as férias. Então, a negociação dessas
diárias tem que ser feita, mas eu não vejo aqui nessa medida provisória
nenhuma negociação de diária, ou seja, a pessoa vai lá para o Luzeiros e vai
pagar R$700, R$500 numa diária, sendo que o Luzeiros está vazio. Então,
essa medida provisória tem uma boa, vamos dizer assim, iniciativa, mas
está mal feita. Tem um projeto de lei de minha autoria que está aí e que nós
precisamos rever o mais rápido possível porque é muito melhor o governo
vai gastar mais com essa iniciativa porque vai pagar uma diária cheia de
hotel, mas é o que temos no momento, infelizmente. Peço a Vossa Excelência
que reveja o nosso projeto que está aí e que é muito melhor do que esse.
Essa primeira observação rapidamente, concordo com o Deputado
Wellington do Curso, mas o nosso mestre Bráulio já explicou direitinho o
que é, mas eu tenho que botar aqui que a prioridade deveria ser e tudo
indica que, segundo o Bráulio falou ali agora há pouco, é dos brasileiros, ou
seja, os brasileiros têm que ter prioridade. Uma vez que todos os brasileiros
forem contratados, aí sim nós podemos expandir para os estrangeiros sem
nenhum tipo de problema e preocupação. O que a gente precisa é de mais
médicos para enfrentar essa pandemia. O meu voto é a favor, com essas
ressalvas, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael, Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só um minuto.
O Deputado Adriano está colocando, e aí eu não entendi, eu tinha saído
para fazer uma ligação, Deputado Adriano, porque o Programa Reembolso
ele é limitado a dois mil reais mensais, então, eu não estou entendendo essa
questão da diária cheia, porque se você pegar dois mil dividido por 30, vai
dar o valor de 67 reais, eu não entendi onde foi que você leu essa questão
da diária cheia de 700 reais.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Senhor Presidente, só complementando o
Deputado Adriano e o Deputado Rafael, o médico faz um contrato com o
apart hotel ou com hotel, ele que faz o contrato, ele que faz o acerto, o
Estado apenas repassa até 2 mil reais. Então, o médico que faz isso, não o
Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ou seja, se o profissional médico que aderir ao programa, for para um
hotel cuja diária seja mais cara, significa que ele vai ter menos dias custeado
pelo Governo, nessa lógica do Luzeiros, se a diária do Hotel Luzeiros for
700 reais, ele vai ter mais ou menos uma diária e meia, então, quando tem
esse valor limitador, ele já estabelece uma regra e um limite para esse gasto,
para esse investimento. Deputada Andreia Martins Rezende, ausente.
Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu já votei,
Senhor Presidente, nesse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O senhor Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu já votei,
Senhor Presidente, eu voto a favor, eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É porque eu estou chamando os ausentes agora, desculpe. Deputado
César Pires, ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá, Ausente. Deputado Dr.
Yglésio, já votou. Deputada Dra. Thaiza Hortegal, ausente. Deputado
Felipe dos Pneus, ausente. Deputado Fernando Pessoa, ausente. Deputado
Neto Evangelista, ausente. Deputado Fernando Pessoa.
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Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lajes, ausente, Deputado Zito Rolim, já votou. Trinta
e cinco votos favoráveis, vai à Promulgação. Terceiro item da pauta MP
313, antecipo para 15 de maio de 2020, o feriado estadual de 28 de julho,
data magna do Estado, ocasião em que se comemora a Adesão do Maranhão
à Independência do Brasil, dispõe sobre a restrição temporária de circulação
de veículos automotores nas rodovias estaduais. Senhores Deputados,
senhoras Deputadas, essa Medida Provisória, na realidade, já até ocorreu,
de fato, como Medida Provisória, ela entra em vigor imediatamente, e esta
antecipação desse feriado já ocorreu, ela, em tese, se tornaria até uma
apreciação inócua, mas já debati esse assunto com o Bráulio, ele me disse
que como é uma Medida Provisória, nós precisamos apreciá-la, então, eu
pediria para a gente ganhar tempo, como esse item aqui, já e um item
ultrapassado, a gente apenas votasse, e deixasse para eventuais comentários
ou discussões os itens posteriores, tudo bem, Deputado Adelmo Soares,
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, se
não fosse a discussão passada, eu ia só apenas votar esse Projeto, mas
como na discussão passada, eu abri o microfone aí para o líder do Governo,
Deputado Rafael Leitoa, que não era a vez dele, eu não abri o microfone
para ele votar, foi um aparte virtual, então, em primeiro lugar, eu gostaria
de saber como é que está funcionando essa questão de aparte virtuais,
porque eu falei uma coisa e não tive como explicar depois, ou seja, retrucar
o que Rafael Leitoa falou. E foi aberto um aparte a Rafael Leitoa. Então já
que foi aberto uma parte ao Rafael, eu quero agora falar aqui a minha
tréplica. Minha tréplica é o seguinte: eu sei - eu li o projeto - que o valor era
limitado a dois mil reais. O que eu estou dizendo é que o meu projeto na
Assembleia Legislativa é diferente. Ele negocia diretamente com os hotéis,
ou seja, você não dá dois mil reais de limite para cada um. O Governo faz
a sua parte proativa e chega em um hotel certo e negocia com o hotel, fecha
com o hotel de uma forma geral e negocia o preço mais barato. A esse valor
de dois mil reais não temos condição para encarar o restante dessa pandemia.
A pandemia vai durar ainda mais dois meses no mínimo. E com dois mil
reais isso representa um valor pequeno perto de uma diária cheia de hotel.
Seja lá qual for a diária do hotel, seja o selo e não sei o que, seja pousada de
não sei onde, esse valor é muito pouco para diárias cheias. Então a ideia era
fechar hotéis. Então eu deixo aqui a minha tréplica e também questiono
como é que é feita essa questão desses apartes virtuais para o líder do
Governo já que nós somos também líder de um bloco. Obrigado, Presidente,
meu voto é a favor. Já passou, mas é a favor da medida provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, na verdade o Deputado Rafael não fez um aparte, ele
pediu para se manifestar e apresentou uma dúvida que foi esclarecida,
mas, quando V.Exa. quiser ter uma tréplica sobre algum posicionamento
seu, V.Exa. pode gesticular ou mandar uma mensagem no zap para mim ou
para Bráulio para que a gente possa conceder o seu pedido. Deputada
Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - A favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu
voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires. Ausente. Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema. Deputada Daniella, ative seu áudio. Deputada
Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputado Dr.
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, esta é
nossa MP, né?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É, esta MP, item 3 da pauta. Na verdade, Deputado Yglésio, já até
passou o episódio da antecipação do feriado e restrição temporária de
circulação de veículos. Apesar de já ter passado, já ter sido concedido o
feriado, discuti o assunto com Bráulio e ele me informou que nós precisamos
apreciar, por isso eu pedi para que apenas a gente votasse e deixasse a
discussão para itens posteriores.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - A favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Voto
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Voto
SIM, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaíza Hortegal, ausente. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – A favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto Sim, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Eu voto
(inaudível).
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– Deputado Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Eu voto a
favor, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – A favor,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio SOARES.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, eu
queria me referir à Medida Provisória que nós aprovamos, anteriormente.
Eu queria, não pode fazer por meio de requerimento para que ela sirva
enfermeiros e nutricionistas, que é da área de saúde, não, cabe não? Fazer
essa extensividade?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não cabe, deputado Hélio, porque é uma medida provisória que já foi
aprovada. Essa notificação, ela poderia ter sido proposta, mas teria que
avaliar em relação à questão da iniciativa, ainda na fase de tramitação.
Agora o projeto já foi apreciado, mas fica feito o registro, a sugestão de
V.Exa...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado,
deputado. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Diga, Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Só (inaudível) o Deputado Hélio que essa medida
provisória ela é fruto de um chamamento (inaudível) chamamento a umas
regras tão altas. Com certeza devem fazer outro edital para enfermeiros,
fisioterapeuta e outros profissionais da saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
presidente, eu acho interessante esse projeto e não concordo com o
Deputado Adriano, por quê? Se o governo for licitar ou ir atrás desses
preços ele vai em um, dois ou três hotéis é diferente. O médico que precisar
realmente desses hotéis ele vai poder negociar com o hotel perto da sua
casa e como as pessoas moram em muitos lugares diferentes, então tem
médico para todo o lado, ele vai poder negociar com o hotel que tiver mais
perto do seu trabalho ou mais perto da sua residência, para que ele possa
se deslocar mais fácil. É porque o governo negocia com um ou dois ou três
questões de preço e o como o governo botou um limite, então aí já tem
mais ou menos um preço adequado, o de 67, como disse o Deputado
Rafael Leitoa. Então, eu acho que o projeto dessa maneira está correto
porque é uma maneira de facilitar também a vida dos médicos e até mesmo
para que ele possa escolher o seu lugar como são muitos. Eu voto a favor.
Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor
presidente, eu voto a favor. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista? Ausente. Deputado Othelino Neto?

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Vota SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Eu voto SIM,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Eu voto SIM, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Professor Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu voto SIM, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Eu voto SIM,
senhor presidente. Eu acho que ficou bem claro a questão da MP anterior.
Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Eu voto SIM,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Eu voto SIM, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL- Meu voto é SIM,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius louro

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu voto sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Meu
voto é Sim, Senhor Presidente.
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– Deputado Wendell Lages, ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Eu voto sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Eu voto pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Senhor Presidente,
eu quero aqui falar da MP 312 em relação a contratação dos 106 médicos,
na realidade, a gente gostaria de parabenizar o Governador Flávio Dino,
assim também como o Secretário de Saúde, pelo trabalho que estão fazendo
por essa sintonia, que por meio dessa sintonia que tem minimizado muito
as dificuldades dos maranhenses, e essa infelicidade de termos, de estarmos
sendo afetados por esse vírus aqui... e temos a felicidade de termos o
governador e o secretário preocupados... e preocupados com relação a
cuidar das pessoas do Estado do Maranhão, e eu voto sim pela MP 313.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes. Deputados Adelmo Soares, deputada
Andreia Martins Rezende, deputado Cesar Pires, ausentes. Deputada
Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Sim,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha, ausente. Deputado Leonardo Sá, ausente. Deputado
Thaiza Hortegal, ausente. Deputado Felipe, dos Pneus, ausente. Deputado
Neto Evangelista, ausente. Deputado Wendell Lages... Votação encerrada.
Matéria aprovada com 33 favoráveis, 09 ausências. Matéria aprovada a
promulgação. Item 4 da pauta: Medida Provisória nº 314, de 8 de maio de
2020, capeada pela Mensagem nº 029/2020, de autoria do Poder Executivo,
que estabelece critérios para aplicação de multas aos bancos que não
observarem as normais estaduais destinadas à prevenção e contenção da
Covid-19 e violar os direitos básicos do consumidor. Como vota o Deputado
Adelmo Soares? Ausente. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, sobre
a observação do Deputado Marcos Caldas, comunicar a ele que esse aí não
é o problema de ficar em hotel perto de casa, porque o próprio intuito do
projeto é não voltar para casa. Então pode ficar tranquilo, Deputado, que
os médicos, os profissionais não vão retornar para casa, então não precisa
ser perto de suas residências. Esse aí é o intuito do projeto, da MP. Mas
uma vez que esta MP é uma iniciativa federal e não estadual, nós entendemos
por que está sendo feito dessa forma, ou seja, o recurso é do governo
federal. Então agora ficou mais claro. Então não é um recurso, uma ação do
governo estadual. Já isso abre uma porta para que a gente possa fazer aqui
um projeto em nível estadual. Aí coloco desde já o meu projeto de lei para
que o Governador Flávio Dino se inspire e faça, a exemplo do governo
federal, um projeto de governo estadual melhor do que o que o governo
federal está fazendo agora, que é aquele com o qual eu não concordo
plenamente. Mas votei a favor porque eu acho que esses profissionais
precisam no que diz respeito a esse projeto que nós estamos votando
agora. Eu sou a favor de multar os bancos, mas o governo tem que fazer o
seu papel. Eu tenho passado na frente de vários bancos e não vejo
profissionais da Prefeitura e nem do Governo do Estado tentando fazer o
mínimo para organizar as filas nos bancos, a exemplo de Estados e
municípios que vejo que faz marcam o x no chão, faz aquela coisa toda e
tal, então, eu sou a favor de multar os bancos que desrespeitam, mas

também deixo aqui o meu repudio ao Governo do Estado e algumas
prefeituras, não todas, que não estão também organizando a parte que está
do lado de fora dos bancos. Eu voto s favor do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A favor,
Senhor Presidente, sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto Sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu voto Sim,
Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORENCIO – Eu
voto Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires. Ausente. Deputado Ciro Neto.

O SENHRO DEPUTADO CIRO NETO – Eu voto sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – O Meu voto
é Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Ausente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Dr. Leonardo Sá, Ausente. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Sim,
e acredito que os gerentes dos bancos vão tomar algumas iniciativas e
solicitar ajuda para melhorar o atendimento à população para um
atendimento mais seguro. Eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHROA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Eu
voto Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza Hortegal ausente. Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, consegue me ouvir?
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– Sim, estamos lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, essa medida provisória, eu voto realmente a favor e, com muita
vontade, eu faço esse voto porque as instituições financeiras lucram bilhões,
a cada dois, três meses, mas, infelizmente, não transferem esse lucro para
a melhoria da qualidade desse serviço aos consumidores, para melhores
condições de trabalho aos bancários, por isso que, infelizmente, as pessoas
continuam a sofrer, debaixo de sol e de chuva, nas portas das agências
bancárias, para terem acesso a um serviço essencial. Voto a favor do projeto.
Eu lembro que nós aprovamos aqui, nesta Casa, na última sessão, um
projeto de lei da minha autoria, Projeto 124, que estabelece sanções mais
severas às instituições financeiras, de modo a garantir maior poder de fogo
aos órgãos de fiscalização como o Procon, em prol, em benefício dos
cidadãos, dos consumidores e, claro, também dos bancários. Meu voto é
favorável, Presidente. Parabenizo o Governo do Estado por essa medida
provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - A favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fabio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Conseguiu me
ouvir, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus ausente. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, voto a favor. Quero parabenizar aqui hoje todos os trabalhadores
rurais e todas as costureiras do nosso estado, que hoje é o dia delas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto a favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Voto Sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, antes de votar, eu queria complementar as palavras do Deputado
Adriano quando eu disse que o médico poderia ficar perto do hospital e

perto da sua residência. Eu tenho médico na família e tenho médicos que
estão isolados, preocupados com seus familiares, mas sempre precisam de
alguma coisa que não está com eles, que está em suas casas, então, estando
perto de casa, pode alguém deixar no hotel onde estiver hospedado. Também
falei para ele aqui que o hotel seria perto do hospital e ficaria mais fácil
também para o médico, além de sair mais barato para o governo, que não
tem noção de quantos médicos vão querer passar esse dia nos hotéis.
Assim, o governo também poderia economizar no lugar de licitar uma certa
quantidade. Isso que eu quis dizer. Eu voto Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista ausente. Deputado Othelino Neto vota SIM.
Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente,
eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Professor Marco Aurélio. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu voto a favor da matéria, mas eu quero fazer aqui um relato.
É realmente muito difícil os municípios e o Estado tomarem de conta até
daquilo que não é de sua competência. Os bancos, como bem falaram os
colegas, não conseguem sequer dar condições mínimas aos clientes,
organizando filas e isso fez com que alguns município pelo interior do
estado e do Brasil pudessem agir, neste momento, tirando recursos que
poderiam ter sido utilizados para comprar medicação para colocar mais
profissionais médicos para trabalhar. Algumas prefeituras tiveram que
fazer, aqui em Timon, por exemplo, o Prefeito Luciano teve que alugar
uma clínica, teve que colocar novo equipamento, colocar tudo para poder
organizar porque, infelizmente, estava uma situação muito difícil aqui no
nosso município, enquanto os bancos lucram e não fazem aquilo que é
prioridade para eles fazerem. Queria destacar também, aproveitar este
momento neste projeto com relação à questão de recursos. Quando o
Estado do Maranhão, como bem falaram o Deputado Adelmo e a Deputada
Cleide com relação à criação de leitos em Caxias, quero fazer um destaque
às UTIs aéreas que o governo do Estado contratou para poder dar uma
agilidade maior, principalmente no interior do estado. Nós que estamos
aqui, no interior do estado, sabemos a gravidade do aumento dos casos
diários, então essas UTIs são importantes porque, às vezes, o sistema
estrangula e a gente precisa fazer as remoções e, infelizmente, às vezes é
muito mais prático e mais necessário fazer via aérea. Esse é meu voto,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020 31
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Voto SIM, Senhor

Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Presidente, meu
voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu voto com a
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, meu voto é SIM. Mas aproveitar que a votação está rápida e
está bem tranquila. Eu quero só agradecer, Presidente, e em especial a V.
Exa., à Presidência, à Mesa pelo trabalho que nós temos realizado, eu em
particular, de fiscalização de cobrança de algumas denúncias e não só a
orientação, não só a preocupação, mas também o trabalho da Assembleia
Legislativa em apoio à atuação parlamentar. Então quero aproveitar esse
momento de forma muito atenciosa, muito respeitosa e agradecer ao
Presidente, agradecer à Mesa, ao Bráulio. Em todas as ações que, às vezes,
nós temos realizado, o Presidente em contato permanente, a Mesa em
contato permanente, o Bráulio em contato permanente. Eu só quero
agradecer mais uma vez pela atenção e em poder realizar um mandato
atuante e participativo que nós temos realizado e, em especial, a V. Exa.,
Presidente, muito obrigado. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes. Deputado Adelmo Soares. Ausente.
Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado César Pires.
Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputado Dra. Thaiza
Hortegal. Ausente. Deputado Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Neto
Evangelista. Ausente. Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Inácio. Ausente. Votação
encerrada. Matéria aprovada com 32 votos favoráveis e 10 ausências.
Temos aqui o quinto item da pauta, a última medida provisória. Medida
Provisória n° 315, de 08 de maio de 2020 (lê). Como vota o Deputado
Adelmo Soares? Ausente. Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, como
sempre no que diz respeito a melhorias do funcionalismo público, eu voto
a favor da matéria, Senhor Presidente. De hoje, Senhor Presidente, eu
estou aqui revivendo e rememorando as atuações de oposição. Infelizmente,
é virtualmente, mas nós estamos aqui bastante cri-cri. Um abraço!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem, Deputado Adriano. Andreia Martins Rezende? Ausente.
Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Eu
voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires? Ausente. Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Eu voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - O Deputado Ciro votou, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Votou.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Pela
aprovação da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Doutor Leonardo Sá? Ausente. Deputada Detinha? Ausente.
Deputado Doutor Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu voto a favor,
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Cleide Coutinho

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COTUINHO - A
favor, Senhor Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE - Voto
SIM, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior,
Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Antes de chamar o próximo deputado, vou fazer uma retificação aqui na
votação da MP 312, a anterior. Foram 34 votos SIM, 08 ausentes, e a MP
314, 33 SIM, 09 ausências. Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo. Ausente. Deputado Felipe dos Pneus. Ausente.
Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, voto a favor da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista. Ausente. Deputado Othelino Neto. Voto
SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto, ative o seu microfone. Deputado Paulo.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado professor Marcos Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE OTHELINO NETO – Deputado
Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – A favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Meu voto é SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius Louro, ative o seu áudio, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Voto pela
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu ativei meu áudio, senhor presidente. O meu voto é SIM e
aproveito a oportunidade para falar de um assunto de suma importância
que é a nossa luta permanente desde o início do primeiro mandato em
defesa dos aprovados em concursos públicos. Aproveito a oportunidade
também para chamar a atenção e a sensibilidade do governo do Estado para
a possibilidade também de nomeação. Nós temos 1.750 aprovados no
concurso da Polícia Militar, temos 300 aprovados no concurso da Polícia
Civil, aprovados no concurso do Iprev em outros concursos do Estado do
Maranhão e também na área de saúde, então a nossa solicitação é sensibilizar
o governo do Estado para que possa também fazer a nomeação, até porque
nós temos acompanhado e o governo do Estado tem feito contratações
temporárias, tem feito nomeações. Todos os dias nós temos acompanhado
o Diário Oficial do Estado e visto a nomeação de cargos comissionados em
detrimento dos aprovados em concurso, principalmente da Polícia Militar,
da Polícia Civil, do Iprev e da área da saúde. É uma reclamação recorrente
dessas duas áreas, a área da saúde para médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, e também da área de segurança. Então mais uma vez a nossa
luta permanente pela nomeação dos aprovados em concursos da Polícia
Militar, da Polícia Civil, do Iprev e da área da saúde. O meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, para facilitar, os senhores podem deixar os
microfones abertos, porque na hora que termina o voto, automaticamente,
o Paulo e o Marcelo com a equipe técnica já bloqueiam o microfone de
todo mundo, então, quando eu chamar o Deputado ele já também ativa o
microfone. Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Eu voto a favor da

matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio Lula. Ausente. Deputado Zito Rolim. Ausente. Vou
chamar ao ausentes. Deputado Adelmo. Ausente. Deputada Andreia
Martins Rezende. Ausente. Deputado César Pires. Ausente. Deputada
Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputada Dra.
Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior. Ausente. Deputado
Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Fábio Macedo. Ausente. Deputado
Neto Evangelista. Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado
Zé Inácio Lula. Ausente. Deputado Zito Rolim, já votou.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – 30 votos favoráveis e 2 ausentes, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Votação encerrada. Matéria aprovada. Vai à promulgação. Senhores
Deputados, nós temos agora o único projeto de lei, que é a Ordem do Dia,
de autoria do Deputado Marco Aurélio e que dispõe sobre a vedação,
suspensão e cancelamento dos planos de saúde por falta de pagamento
durante a vigência do Plano de Contingência do novo Coronavírus e dá
outras providências. A esse projeto de lei do Deputado Marco Aurélio foi
anexado o Projeto 165/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio, por ter
conteúdos semelhantes. Como vota o Deputado Adelmo Soares? Ausente.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, quero
parabenizar o Professor Marco Aurélio e o Deputado Zé Inácio pela
excelente iniciativa. Parabéns aos Deputados. E saudar aqui todos os
internautas que estão nos vendo pela transmissão do Facebook, Instagram
e Twitter. Parabenizar todos da Assembleia Legislativa que estão trabalhando
nesse tempo, nessa pandemia. A Vossa Excelência também, aos técnicos, o
pessoal da Comunicação. Parabéns mais uma vez a todos vocês. Voto
favorável ao projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende ausente. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Voto SIM,
Senhor Presidente, pelo mérito do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires ausente. Deputado Ciro Neto já votou. Deputada
Daniella Tema...

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu voto SIM,
Senhor Presidente. Também quero aqui fazer uma breve consideração
acerca de um projeto, parabenizando, primeiramente, o Deputado Marco
Aurélio e o Deputado Zé Inácio pela importante iniciativa. Nós sabemos
que, durante esse período, há um impacto econômico, muitas pessoas
perderam seus empregos, muitos trabalhadores perderam seus empregos,
trabalhadores informais perderam as suas fontes de renda, e não é justo
que percam também o direito de acesso à saúde, aos planos de saúde que
já vêm pagando por um longo período de tempo e, agora, diante de toda
essa situação e que podem sofrer alguns atrasos, perderem o direito da
continuidade dos serviços. Então é um importante projeto. Quero aqui
deixar o meus registro a esses dois grandes deputados, o Deputado Professor
Marco Aurélio e o Deputado Zé Inácio Lula, parabenizando-os pela
iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Ausente. Deputado Doutor Leonardo Sá. Ausente.
Deputado Doutor Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu me
somo aos meus antecessores nos elogios ao Marco Aurélio e acredito que
foi de plena sensibilidade o projeto dele e do Zé Inácio também.
Cumprimento ambos pela iniciativa. A gente espera que, de fato, se
mantenha e que entre logo em vigor, porque muitas pessoas precisam da
assistência médica e muitas pessoas perderam seus rendimentos. No final
de semana, eu conversei com muita gente, muitos autônomos. As pessoas
estão vivendo tempos nebulosos de instabilidade financeira. E a gente quer
que isso passe logo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA.CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Eu
quero parabenizar o Deputado Marco Aurélio e o Deputado Zé Inácio
porque, em um momento desses, realmente a única coisa que não pode
faltar é a saúde. Então, parabéns pela iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, antes de registrar meu voto favorável, gostaria de dizer que
V.Exa. me chamou aqui por duas vezes, infelizmente eu estava concluindo
uma ligação e não pude votar, externar meu voto favorável apenas
tacitamente, mas eu gostaria de expressamente votar a favor da Medida
Provisória 315.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que registre o voto favorável do Deputado Duarte ao projeto que
nós apreciamos no item anterior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, quanto ao item 6 da pauta que está sendo votado neste momento,
quero aqui parabenizar o Professor Marco Aurélio pela iniciativa. Acho
uma medida justa e necessária a proibição de qualquer tipo de suspensão,
cancelamento dos planos de saúde por falta de adimplemento, por falta de
pagamento, durante a vigência do Decreto 35.677 que trata do estado de
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calamidade durante este período de combate à Covid-19. Medida justa e
necessária, pois muitas pessoas perderam seus rendimentos, muitas
pessoas perderam o seu emprego e consequentemente não realizam o
pagamento não por que não querem, mas pelo de fato não encontrarem
condições econômicas e financeiras neste momento de combate a uma
crise sanitária e nesse momento de tremenda crise econômica. Portanto o
meu voto é a favor dos consumidores, é a favor do projeto, que eu tenho
certeza que vai garantir direitos justos aos cidadãos maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA- Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Fale, Deputado Edivaldo, estou lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - É uma
região privilegiada com o Deputado Antônio Pereira, Rildo Amaral e esse
gigante que é o Deputado professor Marco Aurélio. Eu parabenizo V. Exa.,
Deputado Marco Aurélio, por essa iniciativa muito importante neste
momento. V.Exa. tem sido um deputado brilhante na Assembleia. E eu
também quero estender esta palavra ao Deputado Zé Inácio, que é outro
leão da baixada maranhense. Voto a favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo, o Deputado Zé Inácio, embora seja baixadeiros de
Bequimão, ele está agora mais tempo na região oeste do estado, mais
precisamente no município de Itinga do Maranhão, do que na Baixada.
Agora ele está tendo que se dividir sob pena de ele pegar uma advertência
da ex-prefeita Vete.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Ele está
futucando os companheiros Antônio, Rildo Amaral, professor Marco
Aurélio, mas, na verdade, ele é da Baixada, é de Bequimão e é um deputado
brilhante. O ex-presidente Lula fez menção a ele nesse último debate aqui
no Maranhão, então é um Deputado brilhante. Mas eu quero ficar com os
representantes da região, principalmente com o nosso Professor Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marco Aurélio dispensa comentário, um grande Deputado,
um grande líder. Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fábio Macedo? Ausente. Deputado Felipe dos Pneus?
Deputado Fábio?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Eu voto pela
aprovação do projeto, Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado Fernando Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Eu voto a
favor do projeto, Presidente. Parabenizar o Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, rapidamente parabenizar o Deputado Professor Marco Aurélio

e nosso amigo Deputado Zé Inácio pelo projeto que é muito importante
nesses tempos difícil que estamos vivendo e eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Está me ouvindo,
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estou ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu quero só fazer
das palavras do Deputado Edivaldo Holanda, com a devida vênia é claro,
e só complementar, sobretudo o que diz respeito ao Marco Aurélio, esse
Deputado, que se eleja Prefeito de Imperatriz. Precisamos de um Prefeito
lá com a sua ideologia, com a sua envergadura e com a sua inteligência. Voto
pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, eu voto SIM pelo projeto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor
Presidente, eu voto SIM também nesse projeto, mas eu queria ressaltar
rapidamente. Eu sei que V. Exa. não gosta disso, mas serei breve. Hoje é o
Dia nacional da Adoação no Brasil e das instituições públicas e casas de
acolhimentos. Então hoje é o Dia nacional da Adoção no Brasil. Hoje eu
quero frisar e nós demos entrada, protocolamos hoje em relação aos órgãos.
E são essas minhas palavras só para abordar hoje o Dia nacional da Adoção.
Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem lembrado, Deputada Mical. V. Exa., mudando aqui de assunto,
assistiu a entrevista do Presidente Lula?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Eu não
acompanhei, estou vendo alegria dos (inaudível), mas eu estou mais feliz
pelo fato do nossos Presidente Bolsonaro que aquele vídeo foi a esse
(inaudível), mas só que a gente viu que não aconteceu (inaudível) ainda
mais com o resultado creio que (inaudível)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, estou vendo aí que o nosso amigo Zé Inácio esteve com ele
numa live e aí que quero parabenizá-lo por isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Está só sorriso o Deputado Zé Inácio.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – É, eu já
percebi.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Eu estou achando que Vossa Excelência também ouviu a entrevista.
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Deputado Neto Evangelista. Ausente. Deputado Othelino Neto vota SIM.
Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Voto SIM,
Senhor Presidente. Parabenizo os Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Eu voto SIM, Senhor
Presidente. Quero parabenizar o Deputado e dizer que nós estamos juntos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Professor Marco Aurélio, autor do projeto.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, a minha palavra é de agradecimento a todos os parlamentares
que me antecederam, tanto pela palavra de apoio à matéria como também
de reforço a nossa atuação, como pelo voto. É muito importante essa
matéria que está sendo votada agora, destaco o protagonismo da Assembleia
Legislativa neste momento da pandemia. Inúmeras matérias que temos
votado nesse período de forma remota, mas a Assembleia não tem se
furtado da discussão e das proposições apropriadas de modo a minimizar
os impactos da pandemia, seja em relação ao consumidor, seja em relação
ao servidor público nas mais diversas áreas de acordo com a atuação dos
mais diversos parlamentares. Esta matéria tem uma relevância, pois proíbe
a suspensão ou o cancelamento dos planos de saúde neste período da
pandemia. Isso se justifica, Presidente, pelo que os próprios colegas já
falaram, a dificuldade financeira acentuada devido a essa crise, e aí muitas
pessoas perderam o emprego ou diminuíram as rendas, ou tiveram as
despesas aumentadas. Dessa forma a matéria visa garantir a continuidade
desses serviços neste momento e prevê também que quando passar a
pandemia, o débito acumulado neste período seja parcelado sem juros e
multas. É uma matéria que vem ajudar bastante a população. Lembro que
é também um contraponto a algo que é preciso a gente alertar, nem sempre
os planos de saúde tem garantido aos pacientes com a Covid-19 o devido
atendimento, porque, às vezes a pessoas tem um plano de saúde, está
pago e, na hora que precisa ali de uma UTI, ou de uma enfermaria, o
hospital da rede privada já não disponibiliza porque estão todos ocupados.
É uma forma de uma contrapartida e a matéria vem contribuir exatamente
para que os planos de saúde possam fazer algo no sentido de garantir esse
direito no momento em que o cidadão mais precisa. Destaco também que
esse pleito, Presidente, é uma proposição da Agência Nacional de Saúde
junto às operadoras de plano de saúde, mas que não conseguiu um consenso.
Dessa forma, a votação de todos os colegas neste momento e a sanção do
Governador futura, vêm garantir que este direito seja consolidado agora.
Dessa forma, eu só tenho a agradecer a todos os parlamentares, agradecer
também ao Deputado Zé Inácio pelo reforço e parabenizar a Assembleia
Legislativa por mais uma vez protagonizar ações que protegem e valorizam
o consumidor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, parabenizar o Deputado Marco Aurélio. O Deputado Zé Inácio
também apresentou um projeto parecido, que foi incorporado. As ações
dos dois deputados são bastante louváveis. E dizer que a Assembleia
Legislativa, de fato, entra no protagonismo com relação a essa pandemia,
mesmo com essa dificuldade das sessões remotas, ao assinar o projeto de
lei das escolas particulares, na questão dos projetos do Executivo que a
gente de pronto aqui aprova, todos os colegas, ainda não foi nenhum
projeto do Executivo com voto contrário, enfim, dessa forma a gente vai
cumprindo nosso papel enquanto legisladores. Parabéns aos dois
Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, parabenizar o Deputado Marco Aurélio. Meu voto é SIM, e aí
eu peço permissão, Presidente, aos demais pares para fazer um desabafo.
Eu estive, na última semana, por diversas vezes no Hospital Real. Eu
estou falando agora de saúde pública. O Hospital Real está arrendado para
o Governo do Estado, e já é o terceiro caso de idosa que teve uma queda no
Hospital Real, e a segunda idosa que veio a óbito. Terceiro caso de queda
e segundo caso de óbito. Falta informação, falta transparência, os familiares
têm reclamado permanentemente disso, eu tenho acompanhado de perto e
solicitado apoio dos órgãos de comunicação e controle, do Ministério
Público, da Defensoria, da Delegacia do Idoso. Ontem, Senhor Presidente,
demais pares, foi mais horrendo ainda, foi mais complicado ainda. Falta de
informações, informações truncadas. E é deprimente, é deplorável como
que as pessoas estão sendo tratadas em alguns hospitais públicos no
estado do Maranhão. Quem está falando isso é um deputado que tem
fiscalizado, que tem ido às Upas, que tem ido aos hospitais e tem ouvido
um clamor, a dor das pessoas que estão sofrendo. Inclusive apresentamos
um projeto de indenização das pessoas que perderam os seus entes queridos
e seus familiares pela falta de atendimento, pela omissão de atendimento,
pela demora no atendimento de um leito, de uma UTI e, principalmente,
agora no caso dessas três idosas. Duas delas vieram a óbito. Estou fazendo
aqui o desabafo, Senhor Presidente, porque precisamos estar muito mais
atentos, fiscalizando o Executivo, fiscalizando o atendimento na saúde
pública no Estado do Maranhão. Nós temos aí uma tendência do
achatamento da curva, de uma diminuição na capital, mas isso não é real,
por falta de transparência de números, de dados e informações do Governo
do Estado e, principalmente, para o interior do estado, onde nós temos
uma carência de leitos, uma carência de hospitais, uma carência de UTI.
Precisamos estar atentos, vigilantes em defesa da população do estado do
Maranhão. O meu voto é SIM. Parabenizar o Deputado Marco Aurélio,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Eu voto a favor da

matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Parabenizar o
Deputado Zé Inácio, por esse brilhante projeto que chega na hora certa,
porque é um momento em que as pessoas mais estão precisando. E, hoje,
nós sabemos que uma das maiores preocupações das pessoas é exatamente
estarem com seu plano de saúde em dia. Como falou o Professor Marco
Aurélio, autor do projeto, mesmo em dia, ainda tem dificuldade, você
imagina não estando adimplente, então chegou na hora certa e tenho certeza
de que vai contribuir muito com as pessoas neste momento que estamos
passando de muita dificuldade. Então, meus parabéns mais uma vez. Eu
voto SIM, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar agora os deputados ausentes: Deputado Adelmo Soares.
Deputada Andreia Martins Rezende. Deputado Cesar Pires. Deputada
Detinha. Deputado Dr. Leonardo Sá. Deputada Dra. Thaiza Hortegal.
Deputado Felipe dos Pneus. Deputado Neto Evangelista. Deputado
Wendell Lages. Deputado Zé Inácio. Matéria aprovada, 32 votos favoráveis,
10 ausentes. Projeto de lei vai à sanção. Senhores Deputados, nós temos
agora 20 projetos de decreto legislativo, todos de autoria da CCJ, aprovando
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do
Maranhão. Vou propor novamente que nós apreciemos em bloco, mas eu
vou nominar os municípios. Vamos apreciar os decretos legislativos
referentes ao estado de calamidade pública dos municípios de Trizidela do
Vale, Carutapera, Lima Campos, Anapurus, Genipapo dos Vieiras, Bom
Jardim, Amapá do Maranhão, Urbanos Santos, Belágua, Bequimão, São
Bernardo, Cururupu, Alto Alegre do Pindaré, Nova Olinda do Maranhão,
Barreirinhas, Humberto de Campos, Sítio Novo, Central do Maranhão,
Pindaré Mirim e Bacuri. Como vota o Deputado Adelmo? Ausente.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Presidente, com muito
prazer, eu voto a favor do projeto e, em especial, mando um abraço a todos
de Barreirinhas e também do município de Bequimão. Tenho certeza que
o nosso colega Zé Inácio também o fará. Mas de qualquer forma que todos
esses municípios agora que nós estamos aprovando que eles consigam
agilizar da melhor forma possível os recursos do Governo federal porque
estamos, de uma certa, forma autorizando eles a fazerem. Obrigado, Senhor
Presidente. Meu voto é a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
–Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, eu voto a favor de todos os vinte. Eu queria que fossem vinte
e um. Queria que Satubinha estivesse, mas parece que não deu tempo.
Mas eu mandei para o Bráulio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto SIM,
Senhor Presidente, a favor do município.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Meu voto é
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Eu
voto é SIM a todos os municípios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires? Ausente. Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Eu voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Detinha? Ausente. Deputado Doutor Leonardo Sá? Ausente.
Deputado Doutor Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSÍO - Presidente, eu
gostaria de votar ao final.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - Eu
voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Helena Duailibe? Deputada Helena? Deputada Doutora
Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Duarte Junior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação e mais uma vez ratifico a importância
de que cada gestor faça bom uso desses recursos em prol do cidadão, em
benefício desses direitos sociais fundamentais, como é o direito à saúde tão
necessário neste momento que nós estamos passando. Eu voto é pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu voto a
favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edison Araújo? Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado Fernando Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, eu voto a favor e mando um abraço a todos os amigos de
Jenipapo dos Vieiras e Trizidela do Vale.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Voto a favor,
Senhor Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Voto SIM, Senhor
Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista. Ausente. Deputado Othelino Neto. Voto
SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Voto SIM,
Senhor Presidente, em especial ao município de Pindaré Mirim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Voto SIM, Senhor
Presidente, em especial a Urbano Santos e Belágua. E vamos trabalhar por
esses municípios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado professor Marcos Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCOS AURÉLIO
- Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPTUADO RILDO AMARAL - Eu voto a favor,
Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - A favor da
matéria. Está escutando Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Estou escutando, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu voto a favor
da matéria e queria ressaltar alguns municípios como Trizidela do Vale,
Lima Campos. Foi votado também Conceição do Lago Açu, Lago dos
Rodrigues. Isso aí é uma preocupação dos prefeitos aqui da região do
médio Mearim pelo grande aumento dos casos do coronavírus na regional.
Então sempre entrando em contato com a gente. E a gente eu, Bráulio, e eu
quero agradecer o Bráulio pelas informações pela forma como vem
conduzindo através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa os
trabalhos. E isso ai é fruto também dessa grande preocupação dos gestores.
E eu quero parabenizar aqui a preocupação do Prefeito Fred Maia de
Trizidela do Vale, o Prefeito Jailson de Lima Campos, onde têm aumentado
muito os casos, e ele comprando muitos testes, preparando e equipando
os hospitais, as equipes com EPIs. A gente fica muito feliz. Também
parabenizar o Prefeito de Conceição de Lago-Açu, Alexandre Lavepel,
pelo trabalho e pela preocupação junto com o seu povo. Também o Prefeito
de Lago dos Rodrigues, haja vista agora mesmo, Senhor Presidente, o
Secretário de Saúde, Lula, ter cedido uma parte dos hospital de Lago dos
Rodrigues, fruto de um trabalho nosso, esforços nossos, para que o hospital
de Lago dos Rodrigues posso reabrir para atender ao povo do município.
Então foi também um trabalho muito árduo do Prefeito Edijacir. Agora a
população vai estar com o hospital aberto junto com o município atendendo
ao povo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, é SIM. Fui favorável desde o primeiro momento ao governo do
Estado do Maranhão, à Prefeitura de São Luís e às demais Prefeituras que
solicitaram o apoio e a aprovação por parte da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Aproveito mais uma vez para ratificar o meu
posicionamento com relação a minha votação. Eu voto SIM, mas todos
nós temos que estar atentos, principalmente na fiscalização, não só a
Assembleia Legislativa que tem a atribuição de legislar, de fiscalizar a
aplicação do dinheiro público, fiscalizar o Executivo, mas também de
chamar a atenção das Câmaras Municipais para a fiscalização neste
momento, porque não adianta simplesmente o Prefeito, o governo do
Estado ou os Prefeitos solicitarem e mandarem para a Assembleia
Legislativa, para essas Câmaras Municipais o reconhecimento do estado
de calamidade pública para que eles possam se esconder atrás da calamidade
pública, atrás da pandemia e possam, a partir daí, fazer compras sem
licitação, compras de forma indiscriminada e, muito pior, fazendo caixa
dois, guardando dinheiro paras as eleições para prefeito e vereadores em
2020. Então todos nós temos que estar atentos. Cobramos da população
também que exerçam não só a sua cidadania, mas o controle social para que
possam estar atentos, para que possam fiscalizar e denunciar à Assembleia
Legislativa, à Câmara Municipal, para o TCE, aos órgãos de fiscalização e
controle para que esses recursos da pandemia, oriundos do Governo Federal,
do Governo do Estado, da arrecadação sejam realmente para o combate ao
coronavírus, realmente para o combate à Covid19, realmente para cuidar
da população. Eu quero deixar bem claro o nosso posicionamento, porque
o Brasil viveu um momento áureo na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e
ficou para o Brasil grande estádios para o entretenimento, para o lazer. E
o que vai ficar após a pandemia? O que vai sobrar para os brasileiros, para
os maranhenses, para as cidades do interior do estado? Nós não podemos
esperar que sobre simplesmente a dor, o sofrimento e os óbitos. Que o
dinheiro empregado, o dinheiro investido na saúde pública do Estado do
Maranhão possa melhorar, pós-pandemia, as pessoas que fazem tratamento
de câncer, que fazem tratamento de hemodiálise, que fazem tratamento de
diabetes, para que nós tenhamos uma saúde pública de qualidade, uma
saúde pública melhor e que realmente possa atender a população do nosso
estado. Então, mais uma vez, eu voto SIM, mas vamos continuar
fiscalizando, cobrando para que o dinheiro público, para que a aplicação na
pandemia do combate ao coronavírus, ao Covid19 seja realmente aplicado
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e não seja desviado, não seja para enricar determinadas pessoas e muito
menos para o sofrimento da população. O meu voto é SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – O meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio? Ausente. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes. Deputado Adelmo, Deputada Andreia
Martins Rezende, Deputado César Pires, Deputada Detinha, Deputado
Dr. Leonardo Sá, Deputada Dra. Helena Duailibe, Deputada Dra. Thaiza
Hortegal, Deputado Felipe dos Pneus, Deputado Neto Evangelista,
Deputado Rigo Teles, Deputado Wendell Lages, Deputado Zé Inácio Lula.
Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Para fazer essa
projeção agora, vou aproveitar esse canal de comunicação que a TV
Assembleia nos oportuniza de dialogar com a população, quero pedir ao
Bráulio, por favor, que projete essas quatro imagens para fazer um alerta
à população, especialmente do interior do Estado. Projeta, Bráulio, por
favor.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, é porque caiu o sinal em algumas
regiões de São Luís. Minha conexão está ruim, Deputado Zé Inácio também
ficou sem sinal, e eu vejo que muitos Deputados também desapareceram
da tela.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pode dar sequência, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Obrigado, Presidente.
É o tempo que os Deputados retornam. Aqui a gente vê que os casos estão
aumentando, os casos totais estão entrando numa trajetória perigosa de
subida novamente. Essa curva marrom era o aumento do número de casos
em São Luís. Essa curva tem 99% de chance de explicar essa progressão
dos casos. No interior aqui, a gente vê que, nos últimos dias, deu uma
subida muito mais intensa. E essa curva aqui, que mistura amarelo com
vermelho, é uma curva que é resultado do somatório da curva aqui do
interior com a capital. Portanto há uma projeção de que para a primeira
semana de junho, se mantiver esses casos, nós tenhamos, pelo menos,
diagnosticados com exames mais 12 a 15 mil casos aqui no Maranhão.
Então é um aumento expressivo em praticamente 10 dias do que a gente
teve aí em dois meses de evolução. Então a doença no interior está
descontrolada. A gente viu situações como Lago da Pedra ontem, que
tinham jovens fazendo festa na cidade no meio da noite, com 20, 30
pessoas fazendo festa, andando de carro na cidade pelas ruas sem máscaras,
pessoas andando com som alto, um total desrespeito às medidas de
isolamento social. Isso aqui mostra que não é hora de nós relaxarmos. Isso
aqui são as internações em enfermarias e UTI. Aqui em São Luís, na nossa
estrutura, a curva, para uma segurança de 94%, ela começa a cair um
pouco. Ela tomba um pouquinho. Aqui na questão das enfermarias, ela
está com uma curva ascendente, porém também começa a aparecer que vai
dar uma estabilizada, mas o interior é preocupante também. Isso aqui são
internações no interior. Ela continua ascendendo só que com a estrutura do
interior muito dimensionada e com a necessidade também das próprias
UTIs, com uma expertise profissional mais interessante. Então é
fundamental. Isso aqui é mostrando a população. Mesmo com todo período
em que a gente fez essas medidas como o lockdown, a despeito da boa

intenção da coisa, os casos continuam subindo. Apesar dos casos graves
estarem em menor quantidade aparecendo aqui em São Luís, mas a contagem
absoluta da doença continua a subir. Então, cenas como essas da Rua
Grande, que a gente viu agora pela manhã a Rua Grande cheia, a população
precisa colaborar, o lockdown não foi pedágio, a população não cumpriu
pedágio e agora está indo para fazer o que quiser, para sair às ruas achando
que a vida normalizou. Não. Manter isolamento social, utilizar máscaras e,
principalmente, etiqueta respiratória e a higiene sanitária. Então, Presidente,
obrigado. Espero que os Prefeitos façam uso desse decreto que estamos
votando favorável hoje com a melhor intenção possível para fazer bom
uso dos recursos e, principalmente, conscientizar a população. É hora do
Prefeito na rua monitorando, mostrando que está trabalhando pela cidade.
Obrigado. Passei um minuto do tempo, desculpa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Importante o alerta feito por V.Exa., Deputado Dr. Yglésio. Votação
encerrada, 31 votos favoráveis e 11 ausências. Os projetos vão à
promulgação. Bom, temos dois itens últimos aqui da nossa Ordem do Dia.
Hoje conseguimos ser mais ágeis na sessão. Temos o Requerimento nº 179,
é o 27º item da pauta, nº 179, de autoria dos Deputados Cleide Coutinho
e Adelmo Soares. Está faltando uma parte da frase aqui, Bráulio. Deve
ser... é uma moção?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Não. É um requerimento de congratulação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Porque faltou aqui a congratulação (lê). Eu vou sugerir que nós façamos
uma votação simbólica.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Se não houver objeção de nenhum deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não havendo objeção de nenhum dos senhores e das senhoras, vamos à
votação simbólica. Quem quiser votar contra só se manifeste fazendo
assim ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Projeto em votação.
Requerimento em votação. Os deputados e deputadas que forem favoráveis
permaneçam da forma que estão e os que forem contrários se manifestem
levantando a mão ou mandando uma mensagem para mim ou para o Bráulio
no WhatsApp. Registre o voto contrário do Deputado Wellington do
Curso. Eu só estou avistando aqui o Deputado Wellington contra. Deputado
Adriano, V.Exa., votará a favor?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - O Deputado Wellington. Mais alguém?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO-
Eu só estou avistando aqui o Deputado Wellington votando contra.
Deputado Adriano, V.Exa. votará a favor?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, eu
não estou e não acho que o governo do Estado esteja fazendo uma boa lição
de casa e um bom trabalho durante a pandemia do coronavírus, mas, em
respeito ao Deputado Adelmo e à Deputada Cleide, eu não tenho nenhum...
ao desejo deles. Então, não tem problema, eu só não assino embaixo. É o
desejo dos Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, Deputado Adriano. Deputado Wellington, V.Exa. está batendo
palma ou querendo fazer algum comentário? A palavra para o Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, o meu desespero em levantar a mão e em bater palmas é
porque, na última sessão na segunda-feira, quando eu levantei a mão e já
pedi para o Bráulio também, eu perdi o time e não conseguir falar e nem
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consegui me expressar. Na verdade, eu levantei a mão para que pudesse
chamar a atenção para o meu voto que não é contrário, meu voto também
é SIM, Deputada Cleide Coutinho e Deputado Adelmo. Contem com o
nosso voto e o nosso voto é SIM. Presidente, eu estava solicitando a
palavra porque, como é último item da pauta, eu precisava fazer um
pedido em nome, e até porque eu não tenho nem procuração, mas eu queria
fazer um pedido, em nome do Deputado Adriano, da Deputada Helena, do
Deputado Cesar e dos demais Deputados, pela benevolência do
Governador Flávio Dino para apreciação do projeto de lei aprovado, nesta
Casa, com relação aos empréstimos consignados. Só hoje recebi 32 ligações,
32 mensagens de pessoas perguntando se já tinha aprovado pelo governo
do Estado. Então, aproveitar o momento da sessão remota e cobrar do
governo do Estado e solicitar que tenha sensibilidade e possa votar o
projeto de lei aprovado, de forma unânime, por todos os Deputados nesta
Casa para aprovação dos consignados. Como muitos servidores são dos
Poderes Legislativo, Judiciário e do Executivo e que aguarda a aprovação
para que possa ter, pelo menos, um alívio durante esse período de pandemia.
Os descontos são feitos nos seus contracheques, nas suas contas. E, com
certeza, seria um grande alívio para os servidores públicos do Estado do
Maranhão. Solicitando que o Governo do Estado tenha sensibilidade e que
possa apreciar o mais rápido possível e possa sancionar o Projeto de Lei
de descontos dos consignados dos servidores públicos do Estado do
Maranhão. Era isso, Senhor Presidente. Eu voto SIM, a favor do Projeto.
A Deputada Cleide e o Deputado Adelmo contam com meu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Requerimento foi aprovado. Deputado Zé Inácio, V. Exa. teve um
problema na conexão quando foi atender a ligação do ex-presidente Lula,
mas conseguiu voltar.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Sim, obrigado,
Presidente. Eu quero só parabenizar e destacar a votação dos deputados
do Projeto do Marco Aurélio e que teve a participação nossa e que garante
a não suspensão dos planos de saúde no período da pandemia. E quanto ao
Requerimento também eu voto a favor. Informar que eu votei aqui
levantando a mão e V. Exa. não tinha visto. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, hoje aprovamos, dentre os decretos de emergência,
está a cidade de Bequimão, sua cidade de origem. V. Exa., inclusive, foi o
Relator na CCJ. Vi também do município de Sítio Novo, onde V. Exa. foi o
deputado mais votado. Nós temos um último item da pauta, um
Requerimento à deliberação da Mesa. Eu vou chamar aqui o requerimento,
Deputada Cleide está presente, Deputado Pará. Requerimento de autoria
do Deputado Roberto Costa, requerendo que seja oficializado à Secretaria
de Estado da Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão para
que aquele órgão apresente a este Poder cópias dos processos de
contratação, pagamento e execução de serviços objeto de denúncias
divulgadas em veículos de comunicação do Estado. Como vota a Deputada
Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – A favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Senhor Presidente, é que na hora
que a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho votou, travou. Ela votou qual?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A favor.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – A favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Aprovado o requerimento. Vou só fazer aqui, Senhores Deputados, a
promulgação, aliás, do decreto legislativo reconhecendo o estado de
calamidade para que nós já possamos publicar e já entrar em vigor. A Mesa
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista os projetos de decretos legislativos
aprovados nos seus turnos regimentais, resolve promulgar o seguinte: o
Decreto Legislativo aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública nos municípios a seguir. Fica reconhecido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Estado de calamidade
pública declarado pelo Chefe do Poder Executivo dos Municípios de
Trizidela do Vale, Carutapera, Lima Campos, Anapurus, Jenipapo dos
Vieiras, Bom Jardins, Amapá, Belágua, Bequimão, São Bernardo, Cururupu,
Urbano Santos, Alto Alegre, Nova Olinda, Barreirinhas, Humberto de
Campos, Sítio Novo, Central do Maranhão, Pindaré Mirim e Bacuri, em
todo o território dos municípios, para fins do enfrentamento à pandemia
provocada pelo coronavírus. Vale ressaltar sempre, o Deputado Wellington,
inclusive, fez com ênfase essa observação que o que a Assembleia está
fazendo aqui é apenas reconhecendo os Decretos de calamidade pública
feitos pelos chefes dos Executivos municipais. Mas isso, nem de longe,
vai fazer com que, claro, todos tenham que aplicar com o devido cuidado,
com o devido zelo os recursos públicos, sejam esses recursos próprios ou
advindos de fundos especiais de emergência em razão da pandemia do
coronavírus e, claro, também sem prejuízo da fiscalização para os órgãos
competentes. Os órgãos de controle naturalmente farão o acompanhamento,
farão a fiscalização, não só o Tribunal de Contas do Estado, como o
Ministério Público nas respectivas comarcas, assim como as Câmaras
municipais farão naturalmente o acompanhamento e, no caso de recursos
de transferência federal, o Ministério Público da União e a Controladoria
da União farão. Na verdade, não o Ministério Público da União, o Tribunal
de Contas da União, o TCU, fará o controle e a fiscalização, assim como a
Controladoria da União. O que nós fazemos aqui é dar a condição legal,
formal, para que os municípios executem, realizem despesas emergenciais
em relação à pandemia. Nem de longe, isso é um cheque em branco, embora
nós tenhamos confiança de que os gestores farão a utilização com o cuidado
e o zelo que todos devem ter com os recursos públicos. Senhores
Deputados, estamos encerrando a nossa sessão, eu de pronto já anuncio a
todos que a nossa próxima sessão será na próxima terça-feira, às 10 horas
da manhã. Não havendo objeção dos senhores e das senhoras, nós vamos
passar a fazer as sessões nas terças-feiras para que facilite a vida de alguns
Deputados que solicitaram e também para permitir que esses projetos que
serão apreciados na sessão de terça-feira sejam apreciados, na CCJ e nas
demais comissões na segunda. Tudo bem? Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, eu só queria fazer um comunicado
para os Deputados sobre o funcionamento da Casa porque muitos ficam
perguntando no WhatsApp. Então, seria interessante que o senhor
comentasse sobre isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois é, só para a gente concluir o item anterior, Deputados, todos
concordam? Deputado Ricardo? Deputado Fábio? Deputado Rafael? Todos
concordam de nós fazermos a sessão na terça-feira às 10 horas?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Concordo, é
um bom horário na terça-feira. E aí o Deputado Ricardo pode fazer a
reunião da CCJ na segunda-feira ou mesmo na sexta-feira, que dá tempo
razoável para as outras comissões temáticas emitirem os pareceres.
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BRÁULIO MARTINS – Muito boa essa medida mesmo. Fica mais
tranquilo para se trabalhar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu acho que a
gente tem que manter, Deputado Ricardo, a CCJ ainda na quinta-feira ou
na sexta-feira, que é para dar tempo das outras comissões temáticas, mas
aí fica a seu critério. A dos colegas a gente discute no grupo de WhatsApp.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Deputado Marcos Caldas está presente ainda?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Estou presente
aqui, Senhor Presidente, estou aqui do seu lado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A sua concordância também com a nossa mudança de segunda-feira para
terça-feira.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Sim, porque
normalmente a gente vai mudando, a hora certa. Nota dez, muito boa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio, V. EXª levantou a mão aí. Gostaria de dizer alguma
coisa? Deputado Vinícius, eu vou já chamá-lo, eu sei que V. EXª quer se
manifestar sobre esse tema.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – O nosso líder já
vai falar, eu vi que o Vinícius vai se manifestar. A minha por ser contrária a
dele, então dá ordem quem pode e obedece quem tem juízo. Eu ia aqui
pedir que ficasse mesmo na segunda-feira que estava ótimo, se a maioria
concordar, mas o Plenário aqui manda, mas vamos ouvir o líder. O que ele
resolver, eu assino embaixo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Estava com
saudade de V. Excelência. Eu quero avisar aqui para o Deputado Hélio que
a nossa liderança é em torno do apoio que os nossos colegas deputados
nos deram para se tonar líder, então, em consonância com os Deputados
do nosso bloco, eu concordo com o horário e fico satisfeito, haja vista que
nós temos aí uma CCJ para apreciarmos toda a deliberação desta comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bráulio, você me pediu que falasse sobre a questão da volta do expediente.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Sim, Presidente, porque os deputados ficam
indagando sobre o retorno, se volta ou não volta, quando é que volta,
sessão presencial ou não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós estamos debatendo este assunto, mas eu vou pedir o seguinte: como
nós ainda não temos uma definição exata, o nosso desejo é voltar às
sessões, retomar as sessões presenciais agora no mês de junho. Esse é
nosso desejo. Como neste momento de pandemia acaba que a gente tem
que observar a realidade do momento a cada dia, às vezes passam dois, três
dias e a gente muda um pouco o entendimento sobre determinado assunto,
mas o desejo nosso é de que a gente se prepare para retomar as sessões
presenciais na segunda ou na terceira semana de junho. Naturalmente, se
isso acontecer, será com todos os cuidados, todas as orientações técnicas
quanto às prevenções no aspecto sanitário. Nós hoje, neste momento, a
Assembleia, nosso corpo dirigente está estudando as melhores condições
para que nós voltemos às sessões. Quando nós estivermos com esse
planejamento todo pronto, eu vou trazer o assunto, levar o assunto para o
senhores e para as senhoras para que nós possamos decidir quanto à

retomada das sessões presenciais. O expediente na Assembleia também
vai seguir o expediente presencial esse rito. Hoje estão dispensados os
servidores de grupo de risco, os que têm acima de 60 anos, ou aqueles que
tem comorbidades e estão dando expediente aqueles servidores em sistema
de rodízios, o sistema de plantão de acordo com cada diretoria. Mas o
nosso desejo é ir voltando devagar. Inicialmente, com expediente meramente
interno com muitos cuidados. Por exemplo, nós vamos manter aquela
determinação da resolução de que o servidor, servidora que estiver com
qualquer sintoma de gripe, tosse, febre deverá obrigatoriamente se abster
de ir ao trabalho, claro, comunicando ao chefe imediato. Enfim nós estamos
debatendo esse assunto para que possamos tomar uma decisão conjunta.
Sei que todos aqui estamos desejosos de que possamos voltar a ter as
sessões presenciais. Embora essas sessões nos permitam, essas sessões
por videoconferência nos permitam deliberar, mas é claro que não é a
mesma coisa, porque fica muito limitado e nós não conseguimos fazer os
debates políticos que são tão caros e fundamentais para a Assembleia, sem
contar com a alegria que vai ser poder revê-los todos pessoalmente. Mas
vamos fazer isso com a devida cautela, com as recomendações técnicas.
Ainda estamos discutindo isso com os nossos profissionais de saúde que
compõem o quadro da Assembleia. Vamos ainda ouvir opiniões de
especialistas na área, inclusive infectologistas. Aí, em breve, a gente vai
chegar a ter a condição de efetivamente voltar a ter as nossas sessões
presenciais. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS

OFÍCIO 97/2020 - GPM
Morros – MA, 26 de maio de 2020.

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Encaminha para apreciação o Decreto Nº 012/2020 que
declara estado de calamidade pública no município, para os fins do
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão
da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do
Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas
no Município de Morros – MA, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa egrégia Casa Legislativa para
apreciação o Decreto nº 012/2020, estabelecendo estado de calamidade
pública no município, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente
da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças
públicas no Município de Morros – MA, e dá outras providências, que
tem por finalidade amenizar os catastróficos efeitos da pandemia na
economia de nosso Município e nas finanças públicas.

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

Atenciosamente,

SIDRACK SANTOS FEITOSA
Prefeito Municipal Morros – MA

MENSAGEM N° 007/2020

Morros – MA, 26 de maio de 2020.

Excelentíssimos Senhores Deputados,

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita
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a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de calamidade pública com
efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, para os fins
exclusivos previstos nos incisos I e II do artigo 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a consequente dispensa do atingimento
dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no art. 9º, bem
como suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecida nos
artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, para o Município
de Esperantinópolis/MA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito de Morros/MA, aos 26 de maio de 2020.

SIDRACK SANTOS FEITOSA
Prefeito Municipal Morros – MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE 14 DE MAIO DE 2020.

Declara Situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Morros (MA) e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá outras
providências.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

§1º O presente Decreto terá validade até 31 de dezembro de 2020,
tendo em vista necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

§2º Ficam mantidas todas as previsões e restrições constantes no
Decreto Municipal nº 011, de 04 de maio de 2020, acrescidas do que
dispõe o presente ato, podendo ser complementadas por outros decretos
municipais, se necessário.

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Calamidade Pública
ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º - Fica mantido o disposto no Decreto Municipal nº 011, de
04 de maio de 2020, e naqueles a que este faz referência, no que diz
respeito ao funcionamento dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao
Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública.

Art. 5º - Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas
ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e do serviço funerário.

Art. 6º - Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

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

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 7º - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

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

Art. 9º - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 10 - A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 11 - Fica expressamente vedada a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

Art. 12 - De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

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

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

estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, por consumidor, sempre que isso for
necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos.

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

Art. 16 - Para auxiliar na prevenção da disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal
recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de
Contingência, tais como:

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

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

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias e
unidades hospitalares;

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

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

Art. 17 - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento

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

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

Art. 19 - Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

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

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

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

Art. 22 - A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º:

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

II - fica prorrogado por 60 (sessenta) dias o prazo para pagamento
do IPTU;

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

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

Art. 22 - Fica o Município de Morros autorizado a remanejar mão
de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e
higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o
respectivo contrato está vinculado.

Art. 23 - Fica o Município de Morros autorizado a remanejar
servidores entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas,
observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e
aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da
saúde.

§1º Demonstrada a necessidade de maior número de servidores
para evitar caos na prestação de serviços à população, fica autorizada a
contratação temporária de servidores, mediante dispensa de processo
seletivo público, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual
período.

§2º Tendo em vista a existência de vagas disponíveis junto ao
Ministério da Saúde, fica o Município de Morros autorizado a realizar
processo seletivo para o preenchimento das vagas para Agente Comunitário
de Saúde (ACS), Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agentes da
Vigilância Sanitária (AVS).

Art. 24 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 25 - Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, mantendo-se o disposto
à esse respeito no Decreto Municipal nº 011, de 04 de maio de 2020.

Art. 26 - Fica determinado o fechamento, se necessário, dos acessos
rodoviários secundários ao Município de Morros e a instalação de barreiras
com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos principais.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 27 - As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios poderão ser
suspensas por tempo indeterminado.

Art. 28 - Na hipótese de óbito de cidadão morruense, o cadáver
deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

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

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

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

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

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

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

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

§9º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 29 - Ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19, podendo, inclusive, promover a abertura de créditos
extraordinários.

Art. 30 - 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. 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Morros, em 14 de maio de

2020.

SIDRACK SANTOS FEITOSA
Prefeito Municipal Morros – MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 120/2020/EXT/PMCN

Coelho Neto, 27 de maio de 2020.

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ao DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Excelentíssimo Senhor Othelino Nova Alves Neto

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos diante do disposto no
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) informar que o Município de Coelho Neto/MA
decretou estado de calamidade pública através do Decreto Municipal nº
459/2020, datado de 04 de maio de 2020, visando adotar medidas
emergenciais de enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Considerando o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março de
2020, que declarou Estado de Calamidade no Estado do Maranhão em
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razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19 e do aumento
do número de casos de H1N1, que foi reiterado pelo Decreto Estadual nº
35.831, de 20 de  maio de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa
por meio do Decreto Legislativo n° 498, de 24 de março de 2020, e
ratificado pelo Decreto Estadual n° 35.742, de 17 de abril de 2020.

Nessas circunstâncias, a declaração da situação de calamidade em
todo o território do Município de Coelho Neto/MA tem por motivação
precípua, decretar “Situação de Calamidade Pública pelo prazo de 60
(sessenta) dias a contar do dia 04 de maio de 2020, podendo ser renovado
em caso de justificada necessidade, em razão do agravamento da crise de
saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
causada pela COVID-19, bem como o considerável aumento dos testes
positivos, com repercussões nas finanças públicas municipais.

Ademais, diante de tal possibilidade, a Lei Complementar nº 101/
2000, estabelece em seu art. 65, a flexibilização de algumas de suas
determinações, durante o estado de calamidade, desde que seja reconhecido
pela Assembleia Legislativa, no caso de Estados e Municípios. Assim,
diante do cenário de incertezas, com a iminente necessidade de aumento
dos gastos para ações de prevenção e combate à COVID-19, torna-se
impositiva a necessidade de utilização do mecanismo previsto no art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Atualmente, conforme Boletim Epidemiológico do Município de
Coelho Net/MA, temos 412 casos notificados, 174 casos confirmados,
com um considerável aumento dos testes positivos.

Ressaltando ainda, que a projeção de crise econômica nacional e
internacional, em decorrência da pandemia, além das restrições de circulação
de pessoas e das atividades econômicas acarretarão queda na receita, fato
este que deve gerar impactos sobre as metas fiscais do Município.

Para tanto, submetemos o Decreto Municipal nº 459, que Declara
“Estado de Calamidade Pública” no âmbito do Município de Coelho Neto
e recepciona no que couber, o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março
de 2020, e suas posteriores alterações e regulamentações e dá outras
providências, cópia em anexo em word e em PDF, ao legislativo estadual
visando o reconhecimento de nosso instrumento normativo.

Ademais, segue em anexo o Ofício nº 110/2020/EXT/GAB/PMCN
encaminhando o Decreto Municipal nº 459/2020 à Câmara de Vereadores
do Município, bem como o Ofício nº 026/2020/GAB/PRES ratificando o
Decreto Municipal nº 459/2020.

Ficamos à disposição para mais informações ou esclarecimentos
complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Américo de Sousa dos Santos
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 459/2020.

DECLARA “ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
COELHO NETO E RECEPCIONA, NO QUE
COUBER, O DECRETO ESTADUAL Nº 35.672, DE
19 DE MARÇO DE 2020, E SUAS POSTERIORES
ALTERAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais com fulcro no art.81,
Inciso IV, XXX da Lei Orgânica do Município,

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 o Decreto Estadual nº 35.672, de 19.03.2020,
que declarou situação de calamidade pública no Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional;

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

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 440 de 06 abril de
2020, que declara Emergência em Saúde Pública em decorrência da infecção
humana pelo novo Corona vírus (CONVID-19);

CONSIDERANDO, os deveres reconhecidos aos Municípios
do Estado do Maranhão, no sentido adotarem as medidas necessárias para
prevenção e o enfretamento pelo CONVID-19 (novo Corona vírus);

CONSIDERANDO as disposições normativas já adotadas pelo
Município de Coelho Neto;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado, estado de calamidade pública  no âmbito
do Município de Coelho Neto (MA), pelo prazo de 60 dias, podendo
ser renovado em caso de justificada necessidade,  deste modo, fica
recepcionado, no que couber, o Decreto Estadual nº 35.672 de 19 de março
de 2020, pois reconhecida a situação anormal por conta da propagação do
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o considerável aumento
dos testes positivos o que implica, inevitavelmente, na necessidade da
manutenção do isolamento social, e,  na mitigação dos direitos individuais
da população, de modo a evitar a  sobrecarga sistema de saúde pública e
proteger a saúde coletiva.

Art. 2º - Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal:

I - fica mantida a prestação dos serviços essenciais à população,
devendo 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 - 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;

III - 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;

IV - fica suspensa a concessão de férias dos profissionais da saúde
sejam efetivos e comissionados pelo período de vigência desse Decreto.

Art. 3º - Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações
articulações decorrentes do estado de calamidade pública.

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

Art. 5º - O disposto neste decreto não invalida, no que não forem
conflitantes, as providências determinadas nos atos anteriores.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o
art. 1º, a contar de 04.05.2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO
NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 04 DE MAIO DE 2020.

Américo de Sousa dos Santos
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
GABINETE DA PREFEITA

Ofício nº. 058/2020

Axixá/MA, 26 de Maio de 2020

Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.

Exmo. Presidente,
Exmos. Deputados,

Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência e seus pares,
aproveito para encaminhar a Vossas Excelências o incluso Decreto
Municipal nº. 07/2020, que trata sobre a decretação de calamidade pública
em saúde em razão da pandemia de COVID 19 no âmbito do Município de
Axixá/MA, nos termos que preconiza o art. 65 da lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar nº. 101/2000.

Desta forma, Requer o Reconhecimento por esta Casa Legislativa
do Estado de Calamidade Pública em Saúde do Município de Axixá/MA.

Sem mais para o momento,
Reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Maria Sonia Oliveira Campos
Prefeita

DECRETO N. 10/2020

“DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE ESTADO
DE CALAMIDADE’, PÚBLICA EM SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE AXIXÁ/N \. EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID 19, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), no dia li de Março de 2020, como pandem do novo
Covid-19 (coronavirus);

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da lei 13,979,
de 6 de fevereiro de 2020 que 1.)revê medidas de enfrentamento de
emergência de saúde pública do presente surto de COVID- 19;

CONSIDERANDO a Portaria n”. 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
deentència da infecção humana pelo novo coronavitus, especialmente
a obrigac;)o de articulação dos, gestores do SUS como competência do
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública

CONSIDERANDO o Plano de Contigência elaborado pelo
Estado do Maranhão, e pelo Município de Axixá/MA, bem corno s
Decretos Estaduais 35.661 e 35.662 e Decretos Municipais n’. 05 e
06/20 de combate e prevenção ao COVID-19;

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

DECRETA:

Art. 1"- Fica decretado ESTADO DE CALAMID.ADE
PÚBLICA em todo o território do Município de Axixá/MA, para fins

de prevenção e de enfrentamento à pandemia causado pelo COVID —
19.

PARAGR.AFO 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 à epidemia
causaea pelo COVID-19, observado o disposto neste Decreto e, naquilo
e

i
e não conflitar, o estabelecido nos Decretos emanados do Governo

Federal e do Governo Estado do Maranhão.
MEDIDAS DE EMERGENCIAS
Art. r- FICAM SUSPENSAS por 15 (quinze) dias, Conforme

decretos 05 e 06/2020, sendo possível ser prorrogados por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos
efeitos da situação de emergência de saúde pública:

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

11 - as atividades e os serviços não essenciais, a exem.pl ,
bares, restaurantes, lanchonetes, centros mmerciais, lojas e
estabelecimentos congêneres;

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

IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos
dos processos administrativos (PAD) com tramitado no âmbito do
Poder Executivo;

5 10 - Os restaurantes, lanchonetes e congéneres poderão manter
serviço de entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio
estabelecimento.

§ 2" - Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao po( :r de
polícia exercido pelo Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e
ictéricas, o Estado do Maranhão aguardará a atuação dos Órgãos
Federais, podendo ser editadas restrições à vista do quadro sanitário,
nos termos do art. 23 da Constituição Federal, em caso de omissão do
Governo Federal.

5 3" - Locomoção interestadual e intermunicipal, salvo se forem
obedecidas as normas de segurança elencadas pela Secretaria Municipal
de Saúde, como:

a) A obrigatoriedade de identificação de todos os passageiros
transportados pelo transporte coletivo, carros de frete eiou vans e
assemelhados que se desloquem de território de Axisá-MA, as demais
cidades do Estado ou vice-versa, possibilitando a identificação de
possíveis passageiros doentes, mesmo que sem sintonias, para uma
posterior localização após a viagem, buscando coibir a disseminação
do Vírus CODIV-19.

h) Tal medida é imperiosa para o controle da propagação do
surto virai, e busca embasar a SECRETARIA DE SAÚDE no panorama
de prevenção, tendo em vista que é necessário a atualização de dados
para Os órgãos Federais e Estaduais de Saúde.

§ - Tais medidas serão fiscalizadas pela vigilância em saúde
do município e

os agentes de trânsito, com participação efetiva da polícia
militar, através de blitz educativa, na entrada da cidade em horários
diversos, evitando assim, a burla a tal fiscalização;

§ 6" As medidas previstas neste artigo, quando adotadas,
deverão resguardar O exercício e o funcionamento de serviços públicos
e atividades essenciais.

Art, 4" Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 5" - Os estabelecimentos, elencados nos art 20, II, que
descumprirem o disposto nesse Decreto ficarão sujeitos às penalidades
previstas na legislação aplicável do Código Penal Brasileiro.

Art. 6" - Este Decreto entra em vigor na data de sua pul licação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE. GABINETI , DA
PREFF.ITA MUNICIPAL DE AXIXA-MA, 11 DE MAIO DE 2020.

Maria Sonia Oliveira Campos
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA
BEZERRA

OFÍCIO 061/2020

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 26 de Maio de 2020.

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Encaminha o Decreto Nº 009/2020 para apreciação que
Decreta estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no Município
de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa Egrégia Casa Legislativa O Decerto
nº 009/2020 para apreciação, Decreta estado de calamidade pública, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do
Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no
Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, e dá outras
providências, que tem por finalidade amenizar os catastróficos efeitos da
pandemia na economia de nosso Município e nas finanças públicas.

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

Atenciosamente,

Seliton Miranda de Melo
Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

DECRETO N° 009 DE 20 DE MAIO DE 2020.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO
DOCA BEZERRA/MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, e

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

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
São Raimundo do Doca Bezerra/MA;

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

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

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites
prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as contratações

necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes que atuam no
enfrentamento da pandemia;

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado

do Maranhão, 20 de maio de 2020.

Seliton Miranda de Melo
Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

OFÍCIO Nº 61/GP/2020

Brejo/MA, 27 de maio de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor,
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO
MD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, 7200 – Calhau

Senhor Presidente,

Por intermédio do presente expediente, encaminho a Vossa
Excelência, para apreciação dessa Egrégia Casa, o Decreto Municipal
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n.º 12/2020 que Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do
Município de Brejo, estado do Maranhão, afetadas por ENXURRADAS
(COBRADE – 12.200); e o Decreto Municipal n.º 17/2020 que
“DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO
DE BREJO - MA E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO SURTO
EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, para apreciação e deliberação de Reconhecimento
por parte desta Augusta Casa.

Acompanha a presente documentação, Certidão de
Reconhecimento de ambos os Atos supracitados pela Câmara
Municipal de Brejo.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a
oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ FARIAS DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 17/2020, de 25 de maio de 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE BREJO - MA E
DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO SURTO
EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19),
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BREJO, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e
brasileira, com a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização
Mundial de Saúde - OMS em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para
evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO as atribuições inerentes ao poder de polícia
sanitária, conferidas pelo art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19
de setembro de 1990;

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de COVID-19;

CONSIDERANDO, a Portaria MS/GM nº 188, de 04 de fevereiro
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV);

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito
municipal do disposto no artigo 65 da Lei Complementar federal no 101,
de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de
2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 07/2020, de 19 de
março de 2020, que dispõe sobre a criação do comitê municipal de
enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo Coronavírus
(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 relativamente à União para os fins do
artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; e

CONSIDERANDO o aumento significativo de notificações e
casos ativos e suspeitos de COVID 19 no município, o que requer o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública em todo o território municipal, expede o
presente Ato e

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o
território do Município de Brejo.

§1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal
direta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão daCovid-19,
as medidas determinadas neste Decreto até o dia 07 de junho de 2020.

§2º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado.
Art. 2º - Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-

se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste Decreto.
§1º Permanece a orientação para que a população de Brejo em

recente e/ou atual retorno de viagens intermunicipais e/ou estaduais, em
especial atenção para aquelas localidades com transmissão sustentada do
vírus, o cumprimento das seguintes medidas:

I- Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em
isolamento domiciliar (auto isolamento) por 07 (sete) dias;

II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves, comunicar à
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica do Município, a fim de ser
orientado sobre providências mais específicas;

III- No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios
intensos, a exemplo de tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento
nas unidades básicas de saúde.

§2º Fica mantida o método de distanciamento social, de forma a
prevenir transmissão comunitária do COVID-19.

§3º Deverão obrigatoriamente permanecer em isolamento social
(em casa):

I – Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
II – Crianças (0 a 12 anos);
III – Portadores de doenças crônicas;
IV – Gestantes e Lactantes;
§4º Fica estabelecido o uso massivo de máscaras para evitar a

transmissão comunitária do COVID-19, sendo obrigatório o uso  para
moradores com sintomas, a partir de 26 de maio de 2020, de qualquer
espécie, inclusive de tecido, confeccionada manualmente, para:

I – acesso aos estabelecimentos comerciais em geral;
II – desempenho das atividades nos estabelecimentos públicos e

privados localizados no município.
Parágrafo Único - O não atendimento injustificado ao determinado

neste Parágrafo, destinado a impedir introdução ou propagação da doença
contagiosa, sujeitará o infrator:

I - Se pessoa física: a pena de multa, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por pessoa, sem prejuízo da incidência do disposto no art. 268 do
Código Penal Brasileiro.

II - Se pessoa jurídica: pena de multa, a ser fixada em patamar não
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e não superior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sendo majorada até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
comprovada a reincidência.

CAPÍTULO I
DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS

Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento de todas as atividades
econômicas desenvolvidas no município de Brejo, a partir do dia 26 de
maio de 2020, e que se enquadrem nos setores descritos nos incisos deste
artigo, que deverão observar as seguintes condições:

I – as seguintes atividades essenciais deverão obedecer o seguinte
horário de funcionamento:

a) Horário normal e em forma de plantão: farmácias, drogarias e
similares; distribuidores de gás; lojas de venda de água mineral; postos de
combustível; oficinas para veículos automotores e de propulsão humana,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020 49
inclusive borracharias; serviços de segurança privada; concessionárias de
energia elétrica, água, telefonia e internet; clínicas de saúde;

b) Horário normal (8h às 20h): Panificadoras;
c) Horário normal (8h às 17h): Açougues e peixarias; supermercados,

mercearias, hortifrutigranjeiros, quitandas; lojas de venda de alimentação
para animais; transportadoras e armazéns; óticas; lojas e depósitos de
material de construção;

II – O horário de funcionamento dos demais estabelecimentos
comerciais considerados não essenciais será reduzido de 08:00 às 13:00;

III – os estabelecimentos deverão adotar escala de revezamento de
funcionários, com vistas a diminuir o risco de exposição do trabalhador ao
Coronavírus (SARS – CoV – 2);

IV – sempre que a natureza da atividade permitir, deverá ser
assegurada a distância mínima de 2 (dois) metros entre o funcionário do
estabelecimento e o cliente;

V – para os estabelecimentos nos quais o atendimento aos clientes
se dê de forma simultânea ou conjunta, deve ser assegurada a distância
mínima de 2 (dois) metros entre cada cliente.

VI – todos os colaboradores deverão utilizar máscaras de proteção
laváveis ou descartáveis e em conformidade com as normas sanitárias;

VII – dever-se-á em cada estabelecimento, manter ao menos 01
(um) colaborador na entrada do estabelecimento de modo a controlar o
acesso, verificando o uso de máscaras e fornecendo álcool em gel, ou álcool
70 % (setenta por cento) para higiene dos usuários;

VIII – deve ser adotado trabalho remoto para serviços
administrativos, sempre que possível;

IX – as medidas de higienização de superfícies devem ser
intensificadas, bem como, deverão ser disponibilizados, em local acessível
e sinalizado, álcool em gel, água e sabão e adotadas outras medidas de
assepsia eficazes contra a proliferação do Coronavírus (SARS – CoV – 2);

X – os colaboradores que tenham sintomas de gripe, ou que tenham
tido contato domiciliar com pessoa portadora de COVID-19, devem ser
afastados por 14 (quatorze) dias sem qualquer tipo de punição, suspensão
de salário ou demissão;

XI – é dever do estabelecimento organizar filas, quando houver,
inclusive com a marcação no solo ou adoção de balizadores;

XII – organizar o acesso de entrada dos estabelecimentos, com
vistas a evitar aglomeração de pessoas.

XIII – adotar, sempre que possível, o sistema de entrega em
domicílio (delivery) e drive-thru.

§1º O não atendimento injustificado ao disposto neste artigo,
destinado a impedir introdução ou propagação da doença contagiosa,
sujeitará o estabelecimento comercial a pena de multa, a ser fixada em
patamar não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), sendo majorada até o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) comprovada a reincidência.

§2º O poder público poderá fazer a modulação de efeitos, a partir
da evolução ou da retração da Covid-19 em âmbito local, e observadas as
normativas estadual e federal, devendo ser avaliadas e autorizadas
previamente pelo Gabinete da Crise, e anunciadas pelo prefeito municipal
ou por autoridade por este designada.

§3º As medidas a que se refere este Decreto não se aplicam aos
serviços públicos de competência federal ou estadual, nos termos dos arts.
21 e 25 da Constituição Federal.

Art. 4º - As instituições bancárias deverão restringir o acesso de
clientes inclusive nos caixas de autoatendimento, adotando também as
seguintes medidas:

I – funcionamento de atendimento ao público das 8h às 13h;
II – distribuição de senhas, bem como respeito ao distanciamento

mínimo de 1,5m de uma pessoa para outra na fila de espera;
III – realizar permanentemente a higienização dos teclados de

caixas de autoatendimento, bem como disponibilizar álcool 70;
IV – acesso dentro do estabelecimento bancário de clientes em

mesmo número de funcionários disponíveis para atendimento pessoal.
Parágrafo Único - Os correspondentes bancários e lotéricas deverão

restringir o acesso de usuários um a um, com distribuição diária de senhas

limitadas em 60 (sessenta) atendimentos, e obediência de distanciamento
de no mínimo 1,5m de uma pessoa a outra mediante marcação feita no
piso.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA

Art. 5º - Os titulares dos órgãos da administração municipal deverão
avaliar a possibilidade de suspensão, alteração ou implementação de novas
condições temporárias na prestação e no acesso, bem como outras medidas,
considerando a natureza do serviço no período de calamidade pública, o
fluxo e a aglomeração de pessoas nos locais de trabalho, emitindo os
regramentos internos necessários.

§1º Nos termos deste artigo, os servidores, efetivos ou
comissionados, empregados públicos ou contratados poderão desempenhar
suas atribuições em domicílio, em modalidade excepcional de trabalho
remoto, ou por sistema de revezamento de jornada de trabalho, no intuito
de evitar aglomerações em locais de circulação comum, como salas,
corredores, auditórios, dentre outros, sem prejuízo ao serviço público.

§2º Fica recomendado que as reuniões sejam realizadas, sempre
que possível, sem presença física.

Art. 6º - A modalidade excepcional de trabalho remoto será
obrigatória para os seguintes servidores:

I – com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto os
servidores vinculados aos serviços essenciais de saúde pública;

II – gestantes;
III – doentes crônicos, como cardíacos, diabéticos, doentes renais

crônicos, doentes respiratórios crônicos, transplantados, portadores de
doenças tratados com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos
etc.

Art. 7º - Ficam suspensos os prazos de:
I – sindicâncias e os processos administrativos disciplinares;
II – interposição de reclamações, recursos administrativos e recursos

tributários no âmbito Municipal;
III – execução de contratos administrativos, de bens e serviços

não essenciais, oriundos de processos licitatórios pelo período em que
perdurar o estado de calamidade.

Parágrafo único. O Poder Público poderá admitir em caráter
temporário, por meio de chamada pública e processo seletivo simplificado,
ingresso de servidores profissionais da saúde e de áreas relativas ao
atendimento da população, em caráter de urgência, decorrentes desta
calamidade pública.

Art. 8º - Ficam imediatamente convocados 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 à população, para o cumprimento
das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Saúde deverá elaborar Plano de
Contingência e Ação quanto à epidemia daCovid-19, que conterá, no
mínimo:

I – protocolo clínico para definição de caso suspeito e fluxo de
atendimento nas unidades locais do SUS;

II – níveis de resposta;
III – estrutura de comando das ações no Município;
IV – mapeamento da rede SUS, com:
a) definição dos pontos de acesso dos usuários de saúde com

sintomas de casos suspeitos;
b) levantamento de leitos hospitalares para internações, bem como

de insumos e aparelhos necessários ao atendimento dos doentes;
c) identificação de fornecedores de bens e prestadores de serviços

de saúde, na região, caso seja necessária a contratação complementar.
Parágrafo único. As ações realizadas no âmbito do Município

seguirão, em qualquer hipótese, as diretrizes técnicas e clínicas Estadual e
do “Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelaCovid-
19”.
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Art. 10 - A Secretaria Municipal de Saúde fará ampla divulgação,

para fins de orientação social, dos riscos e das medidas de higiene necessárias
para evitar o contágio, bem como dos sintomas da doença e o momento de
buscar atendimento hospitalar.

§1º As ações de que tratam este artigo poderão ser realizadas por
campanhas publicitárias, em meio eletrônico, radiofônico ou televisivo,
bem como por meio de orientações virtuais e remotas à população.

§2º Os órgãos e as entidades públicos do Município difundirão,
no âmbito das suas competências, o aplicativo para celular, do Ministério
da Saúde, chamado “CORONAVÍRUS – SUS”, para utilização pela
população.

Art. 11 – É obrigatório o uso de equipamentos de proteção
individual pelos agentes de saúde, bem como a ampliação das medidas de
higiene e limpeza nas unidades de saúde, com ampla disponibilização de
álcool em gel para uso público.

Art. 12 – Cabe à Secretaria Municipal de Saúde estabelecer escalas
de trabalho e horários de atendimento nas unidades de saúde do Município,
com fins de evitar aglomeração de pessoas e viabilizar o cumprimento dos
fluxos e dos protocolos clínicos de atendimento aos pacientes.

Art. 13 – Ficam suspensas as atividades de atendimento presencial
dos serviços, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais
previstos neste Decreto.

Parágrafo único. Os referidos atendimentos deverão ser realizados,
preferencialmente, por meio eletrônico, ou telefone, quando couber,
podendo, excepcionalmente, se realizar através de agendamento individual,
mediante prévia análise da necessidade pela equipe de servidores
competente.

Art. 14 – Os servidores e os empregados públicos que estiverem
afastados deverão, antes de retornar ao trabalho, informar à chefia imediata
o local que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem.

Parágrafo Único. Os servidores e os empregados públicos que
têm contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado também
devem informar o fato à chefia imediata.

Art. 15 – Aos servidores e aos empregados públicos que tenham
regressado, nos últimos cinco dias, ou que venham a regressar, durante a
vigência deste Decreto, de lugares em que há transmissão comunitária do
vírus da Covid-19, bem como aqueles que tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes
medidas:

I – os que apresentem sintomas de contaminação pelaCovid-19
deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo
período mínimo de quatorze dias ou conforme determinação médica; e

II – os que não apresentem sintomas de contaminação pelaCovid-
19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de
teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar do retorno ao Município,
as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições
do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões presenciais
ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.

Parágrafo único. A efetividade do servidor ou do empregado
públicos a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o inc.
II do caput deste artigo dependerá do cumprimento das metas e dos níveis
de produtividade estabelecidos pela chefia imediata, com a chancela do
Secretário da Pasta.

Art. 16 – Fica vedada, enquanto permanecerem os sintomas, a
participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito
da repartição pública a todo e qualquer agente público, remunerado ou
não, que mantenha ou não vínculo com a administração pública estadual,
bem como membro de colegiado, estagiário ou empregado de prestadoras
de serviço, que:

I – tenha regressado de locais com restrições estabelecidas pelos
órgãos federais;

II – apresente sintomas de contaminação pela Covid-19.
Parágrafo único. O Secretário da Pasta deverá adotar as

providências necessárias para que os agentes de que trata o caput deste
artigo informem, antes de retornar ao trabalho, os locais que visitaram,
apresentando documentos comprobatórios da viagem, bem como impedir
que aqueles que apresentem sintomas de contaminação pela Covid-19

participem de reuniões presenciais ou realizem tarefas no âmbito da
repartição pública.

CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES A EVENTOS E ATIVIDADES EM LOCAIS

PÚBLICOS OU DE USO PÚBLICO

Art. 17 – Fica prorrogada a vedação, no âmbito do Município de
Brejo, ao licenciamento de eventos, quando em desconformidade com as
disposições deste decreto.

Parágrafo Único - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar
à Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, casos irregulares de aglomerações
de cidadãos.

Art. 18 – Os templos religiosos deverão adequar seu
funcionamento, valendo-se primeiramente dos meios tecnológicos
disponíveis para transmissão de missas, cultos, reuniões religiosas em
geral.

Parágrafo Único. As missas e cultos podem também estabelecer
critérios de restrição e aglomeração de fiéis, cabendo aos dirigentes religiosos
o controle e a frequência ao acesso das igrejas e templos.

Art. 19 – Fica vedada a expedição de alvarás de autorização para
eventos temporários, durante o período de duração do estado de calamidade
pública.

Art. 20 - Para fins deste Decreto, considera-se aglomeração o
agrupamento de pessoas no qual não é observada a distância mínima de 2
(dois) metros entre os indivíduos.

§1º. Não estão incluídos na liberação de funcionamento as seguintes
atividades:

I - casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
II - feiras, exposições, congressos e seminários;
III - clubes de serviço e de lazer.
§ 2º Ficam proibidas aglomerações em balneários, incluindo as

barracas e demais atividades comerciais neles exercidas, bem assim as
águas internas do Município, tais como lagoas e rios.

§ 3º Ficam autorizadas as autoridades sanitárias a dispersar qualquer
aglomeração em balneário encaminhando os menores de idade que estejam
desacompanhados e/ou consumindo bebidas alcoólicas ao Conselho Tutelar
com comunicação ao Ministério Público para adoção de medidas sócio-
educativas.

§ 4º O descumprimento ao parágrafo anterior deste artigo será
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive a cassação de licença de
funcionamento e apreensão de mercadorias.

CAPÍTULO IV
DA MOBILIDADE URBANA

Art. 21 – Fica vedado os serviços de transporte intermunicipal de
passageiros, inclusive em veículos de passeio, gratuito ou remunerado de
moradores e empresas do Município de Brejo.

§ 1º – Fica permitido o transporte de passageiros de uma localidade
para outra dentro do território municipal e/ou de uma localidade do
Município de Brejo para a sede desde que com observância do protocolo
de segurança fixado pelas autoridades sanitárias, abrangendo
concomitantemente:

I – Distância de segurança mínima entre os passageiros;
II – Número de passageiros suficientes para manutenção da

distância mínima entre eles;
III – Disponibilização aos funcionários e aos passageiros clientes

de álcool em gel e/ou água e sabão na entrada e saída dos veículos de
transporte;

IV – Somente podem ser transportados passageiros com o uso de
máscaras descartáveis ou de tecidos;

V – Os funcionários e motoristas devem utilizar máscaras
descartáveis ou de tecido.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020 51
§ 2º - Fica permito o transporte de passageiros exclusivamente

com profissionais que atendam a serviços essenciais, a exemplo dos que
atuam na área da saúde e segurança pública, bem como, os que atendam
enfermos que precisam de tratamento fora do município mediante a devida
comprovação;

§3º - Os órgãos municipais ficam autorizados a solicitar a imediata
cooperação da Polícia Militar para fins de dar efetividade às medidas
constantes do presente Decreto.

§4º - A desobediência aos comandos previstos neste Decreto
sujeitará o infrator à aplicação das penas previstas para crimes elencados
nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva - e 330 - crime de
desobediência – do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e
administrativas, bem como a imediata apreensão dos veículos e suspensão
do alvará de funcionamento das empresas de transporte.

CAPÍTULO V
DAS AULAS NA REDE PÚBLICA E PRIVADA

Art. 22 – Fica mantida a suspensão de atividades educacionais
presenciais em todos os cursos, escolas, institutos de ensino técnico
profissionalizante, universidades e faculdades das redes de ensino público
e privado, a serem compensadas nos dias reservados para os recessos
futuros.

Parágrafo Único – Fica mantida a antecipação das férias dos
servidores em Educação.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 – Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa,
interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará de localização
e funcionamento previstas na Legislação Municipal.

Art. 24 – Fica prorrogado por quinze dias o vencimento de
quaisquer dívidas dos contribuintes para com o Município de Brejo
resultante de multas tributárias, prazo sobre o qual não incidirão juros,
multas ou correções monetárias.

Art. 25 – Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão
notificar as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização
contratual em caso de omissão:

I – adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes deste Decreto; e

II – conscientizem seus funcionários quanto aos riscos da Covid-
19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas.

Art. 26 – Ficam mantidas todas as regras dispostas no Decreto n.º
09/2020, de 31 de março de 2020, no que se refere ao funcionamento de
bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres, bem como os serviços de
comercialização de gêneros alimentícios quando prestados por meio da
entrega de comida em casa – delivery.

Art. 27 – A Secretaria Municipal de Saúde deverá promover
acompanhamento de trabalhadores temporários oriundos de outras
localidades que exerçam atividades remuneradas na produção e colheita de
grãos.

Art. 28 – Ficam mantidas as seguintes medidas necessárias ao
enfrentamento da situação de emergência declarada neste Decreto:

I - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e
serviços destinados ao enfrentamento da emergência, nos termos do art.
24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 4º da Lei nº 13.979, de
06 de fevereiro de 2020.

II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior
de indenização justa;

III – fica autorizada a realização de credenciamento para aquisição
de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência, de múltiplos
fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a preferência para
aqueles que ofertarem preços mais vantajosos, nos termos do art. 25,
caput, da Lei 8.666/93.

Art. 29 – A Secretaria Municipal de Saúde deverá manter a
realização do serviço de desinfecção, com hipoclorito de sódio, dos
logradouros públicos de grande circulação e próximos às unidades de saúde.

Art. 30 – A Secretaria Municipal de Educação deverá adotar medidas
de acompanhamento psicossocial aos alunos da rede municipal de ensino.

Art. 31 – A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá
prestar acompanhamento a idosos através das equipes do Centro de
Referência de Assistência Social e do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

Art. 32 – As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica
do Município e observadas as normativas federal e estadual, ouvido
previamente o Gabinete da Crise, por ato do prefeito municipal.

Art. 33 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

MANDO, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e a execução do presente Decreto pertencer que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém. Ao ilustríssimo Secretário Chefe da
Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

Palácio Municipal José Antônio de Carvalho, Município de
Brejo, Estado do Maranhão, aos vinte e cinco dias do mês de maio do
ano de dois mil e vinte, Sesquicentenário de Emancipação Política –
Administrativa.

JOSÉ FARIAS DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 007/2020, de 03 de Abril de 2020.

Declara ESTADO DE EMERGÊNCIA no Município
de Monção – MA, em virtude do número de infecções
pelo vírus H1N1 registrado no Maranhão, como da
decretação pelo Ministério da Saúde da existência de
transmissão comunitária pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) em todo o país e pela confirmação da
Secretaria de Estado da Saúde de casos de cidadãos
infectados no Estado do Maranhão e capital São Luís,
para fins de prevenção e combate à PANDEMIA

A PREFEITA MUNICIPAL DE MONÇÃO, ESTADO DO
MARANHÃO, KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO QUE A SAÚDE É DIREITO DE TODOS
E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS
SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DO RISCO
DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL
E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO, CONFORME REZA O ARTIGO
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;

CONSIDERANDO A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E
SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL E A ESTADUAL NO
QUE COUBER, BEM COMO LEGISLAR CONCORRENTEMENTE
SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 30 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;

CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, NO DIA 11 DE MARÇO
DE 2020, COMO PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS;

CONSIDERANDO A PORTARIA Nº. 188, DE 3 DE
FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE DISPÕE
SOBRE DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
DE IMPORTÂNCIA NACIONAL  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 MUNICÍPIO  DE MONÇÃO, BEM COMO O
DECRETO MUNICIPAL 05/2020 , DE COMBATE E PREVENÇÃO
AO COVID-19;

CONSIDERANDO QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DECRETOU ESTADO DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA PELO
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NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O PAIS, BEM
COMO PELA CONFIRMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DA EXISTÊNCIA DE CASOS DE CIDADÃOS INFECTADOS
NO ESTADO DO MARANHÃO, CAPITAL SÃO LUÍS,
IMPERATRIZ E AÇAILANDIA, COM MAIS DE 81 CASOS
CONFIRMADOS E UM ÓBITO,

CONSIDERANDO  O DECRETO ESTADUAL Nº 35.672/
2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO
ESTADO DO MARANHÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA
DO COVID-19, SUSPENDENDO O TRANSPORTE
INTERESTADUAL RODOVIÁRIO POR 15 DIAS, DENTRE OUTRAS
MEDIDAS,

CONSIDERANDO A ADI 6341 CUJO O MINISTRO DO
STF MARCO AURÉLIO MELO, ATRAVÉS DE LIMINAR RETORNA
A AUTORIDADE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS NO COMBATE
CONTRA A PANDEMIA DE COVID-19,

CONSIDERANDO A RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020-GPGJ-
GABINETE PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
MINISTERIO PUBLICO DO MARANHÃO, O QUAL ORIENTA
OS PREFEITOS DO ESTADO DO MARANHÃO A SEGUIREM AS
LEIS FEDERAIS E DECRETOS ESTADUAIS QUE UNIFORMIZAM
AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID -19, SOB PENA DE
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PRATICA DE CRIME
DESCRITO NO ART. 268 DO CODIGO PENAL,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE EMERGÊNCIA no
Município de MONÇÃO para todos os efeitos legais, para fins de
prevenção e combate à PANDEMIA do Novo Coronavírus (COVID –
19).

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

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

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

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

V – atracação no porto situado na zona urbana, de embarcações de
transporte de passageiros oriundos de Municípios vizinhos com circulação
confirmada do Novo Coronavírus (COVID – 19).

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

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

§ 2° Excetuam-se da vedação prevista no inciso V as embarcações
pertencentes ao poder Público Municipal nas esferas municipal, estadual
e federal. 

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

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

II - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde, bem
como dos membros da Guarda Civil Municipal;

III - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o trânsito intermunicipal de
passageiros por meio de embarcações a partir da entrada em vigor deste
Decreto, observado o art. 2º deste Decreto;

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

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

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE.
Gabinete da Prefeita Municipal de Monção, Estado do Maranhão.

KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ: 06.208.946/0001-24 Praça da Bandeira, 10, Centro

Ofício nº 045
Porto Franco/MA, 14 de maio de 2020.

Ao Exmo. Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
São Luís - Maranhão - CEP: 65071-750
Assunto: Encaminhamento de Decreto nº58 de 25 de Março de 2020 –
Para Homologação.

Ilmo. Senhor Presidente,

O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, Estado do Maranhão,
pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.208.946/0001-24,
com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada à Praça Bandeira,
nº 10, Centro, CEP 65.970-000, Porto Franco/MA, neste ato representado
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal NELSON HORÁCIO
MACEDO FONSECA, vem mui respeitosamente, à presença de V.
Excelência, encaminhar uma via do Decreto Municipal nº 58, de 25 de
Março de 2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o
território do município de Porto Franco/MA, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo corona vírus - COVID-19,
dispõe sobre procedimentos básicos e medidas públicas para fins de
prevenção da transmissão da COVID-19, e dá outras providências, para
conhecimento nos termos do Artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei nº 101/2000).

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

Atenciosamente,

Nelson Horácio Macedo Fonseca
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 58 DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Declara estado de Calamidade Pública e dispõe sobre
as medidas para o enfrentamento, prevenção e
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mitigação da emergência de saúde pública decorrente
do COVID – 19 no município de Porto Franco e da
outras providencias.

 
NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA, PREFEITO

MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus;

 CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 13.979, DE 6 DE
FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019 e em curso no Brasil no ano de
2020, seus Decretos, Portarias e Resolução correspondentes;

CONSIDERANDO o Decreto nº 53, de 16 de março de 2020
deste município que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de
prevenção da transmissão da COVID-19, institui o Comitê Municipal de
Prevenção e Combate à COVID-1 9;

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.672, de 19 de março de
2020 do Estado do Maranhão, que declara estado de calamidade pública
em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da
existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência
de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios que especifica;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
Porto Franco;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do
Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que o isolamento social é considerada a
principal estratégia de proteção e prevenção para a transmissão do COVID-
19.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública no Município

de Porto Franco/MA, para o enfrentamento, prevenção e mitigação da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia COVID-19 (Novo
Coronavírus), pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado
caso necessário.

Parágrafo único. São estabelecidas no presente e em demais
regramentos já publicados e relacionados, medidas para o combate do
COVID -19, assim como aqueles que podem vir a ser editados.

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

I – poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3º, inciso VII da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (alterada
pela Medida provisória 926/2020);

II - fica autorizada dispensa a licitação para aquisição de bens e
serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.
24, inciso IV da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4º da Lei
Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (alterada pela Medida provisória
926/2020);

§1º A dispensa de licitação a que se refere o inciso II deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de calamidade,
conforme §1º do art. 4, da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
(alterada pela Medida provisória 926/2020);

§2º As contratações diretas decorrentes da hipótese de dispensa
de licitação prevista no inciso II deste artigo deverão ser instruídas, no que
couber, com os seguintes documentos:

I – com descrição da necessidade da contratação e demonstração
do nexo entre o objeto da contratação e a situação de calamidade, aqui
decretada;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa de preço, sempre que possível com pesquisa de

mercado junto a possíveis fornecedores;
IV - justificativa em relação ao quantitativo pretendido dos bens a

serem adquiridos e à extensão dos serviços a serem contratados;
V - proposta do fornecedor escolhido com objeto detalhado, prazo

e local de entrega;
VI - habilitação jurídica, certidões de regularidade fiscal e trabalhista,

inclusive certidão Negativa de Inscrição no CADIN Municipal;
VII - pré-empenho e dotação orçamentária;
§1º A contratação emergencial não dispensará a formalização de

processo administrativo prévio, nem publicação do ato no Diário Oficial
do Município.

§2º Em relação às certidões referidas no inciso VI deste artigo, o
gestor poderá conceder prazo para que o fornecedor apresente-as em
momento posterior.

§3º A escolha do contratado poderá se dar pela capacidade ou
prazo de entrega do objeto pretendido pela administração pública municipal,
hipótese que dependerá de justificativa expressa.

§4º No caso do §8º a administração poderá publicar aviso de
convocação para recebimento de propostas de possíveis fornecedores em
sitio eletrônico e Diário Oficial do Município, que deverá conter as seguintes
informações:

I - objeto detalhado, quantitativo e prazo de entrega;
II - prazo e endereço eletrônico para apresentação das propostas;
§5º Poderão ser contratados simultaneamente tantos fornecedores

quanto bastem para o atendimento da demanda quantitativa da
Administração, sem prejuízo da justificativa dos preços praticados.

§6º Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente do Novo Coronavírus,
não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de
bens e serviços comuns, conforme art. 4º-C da Lei Federal n.º 13.979, de 6
de fevereiro de 2020 (alterada pela Medida provisória 926/2020);

Art. 3º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-
se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste Decreto.

Art. 4º Art. 1º - Ratificação do Decreto  35.677 , de 21 de Março
de 2020 emitido pelo Governador do Estado do Maranhão, que dispõe
sobre a suspensão das atividades e serviços não essenciais, devendo ser
cumprido em sua integralidade no âmbito do Município de Porto Franco/
MA.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos comerciais não
excepcionados fica autorizada a venda por telemarketing, aplicativos, por
meio de internet ou instrumentos similares, devendo a entrega ser feita por
tele entrega.

Art. 5º Fica autorizada a abertura e funcionamento dos seguintes
estabelecimentos, aqui considerados como serviços essenciais:

I - Farmácias;
II - Supermercados e congêneres, tais como fruteiras, padarias,

açougues;
III - Unidades de Saúde, Clínicas Médicas e Estabelecimentos

Hospitalares;
IV - Postos de Combustíveis;
V - Distribuidoras de Água, Gás e Distribuidoras de Energia Elétrica

e Saneamento Básico;
VI - Clínicas Veterinárias em Regime de Emergência;
VII - Agropecuárias e congêneres para venda de rações e

medicamentos, mediante telentrega;
VIII - Serviços de Telecomunicações;
IX - Órgãos de Imprensa em Geral;
X - Serviços de Coleta de Lixo e Limpeza;
XI - Serviços de Segurança Privada;
XII - Serviços de táxis;
XIII - Serviços de Tele entrega;
XIV - Serviços Laboratoriais;
XV - Instituições bancárias e as cooperativas de crédito deverão

obedecer às orientações normativas oriundas da Federação Brasileira de



QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA54
Bancos – FEBRABAN, sendo recomendado o atendimento através de
telefone e se presencial por agendamento;

XVI – Serviços Postais.
Art. 6º Os estabelecimentos do ramo da alimentação, tais como

restaurantes, lojas de conveniência, bares com alimentação e lanchonetes,
poderão se manter em atividade para venda de alimentos e bebidas, mediante
telentrega.

Art. 7º Fica determinado que os estabelecimentos 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
Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando seus
empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade:

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

II - da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho.
Art. 8º Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em local

fechado, independentemente de sua característica, condições ambientais,
tipo do público, duração, forma e modalidade do evento, sendo proibida a
realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público
ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religioso.

Art. 9º Fica determinado que:
I - os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites quantitativos

para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação,
sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais
produtos;

II - 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 Coronavírus);

III - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública, pelas
autoridades sanitárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas, públicas
e privadas, concessionários e permissionários de serviço público, acerca
do cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto;

IV - o Poder Público adquira bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do COVID-19 (novo Coronavírus), mediante dispensa de licitação,
observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020;

V - a convocação de todos os profissionais da saúde, servidores,
bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com
atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento
das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as
determinações dos órgãos da Secretaria da Saúde.

§ 1º Os gestores e os órgãos da Secretaria da Saúde deverão
comunicar os profissionais e prestadores de serviço convocados nos termos
do inciso V 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.

§ 2º Sempre que necessário, a Secretaria da Saúde solicitará o
auxílio de força policial para o cumprimento do disposto neste Decreto.

§ 3º 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
à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas
previstas neste artigo.

Art. 10º Ficam suspensas, por tempo indeterminado e a partir da
publicação deste Decreto, todas as atividades municipais como reuniões,
eventos, programas municipais e quaisquer outros em que o Poder Público
Municipal tenha participação, sob qualquer forma, ficando a critério de
cada Secretário(a) Municipal a realização de reuniões essenciais ao
funcionamento do respectivo órgão.

Art. 11. Fica determinado o fechamento de todas as repartições
públicas abertas ao público e que não façam parte da rotina administrativa
do Poder Executivo, excetuado o funcionamento dos serviços públicos
essenciais.

Art. 12. Ficam suspensas, a partir desta data, as férias e licenças,
quando possível, dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 13. Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão
notificar as empresas Contratadas para que, sob pena de responsabilização
contratual em caso de omissão:

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes deste Decreto;

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-
19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas da
doença, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Art. 14. Aos servidores que tenham vínculo direto com o Município
com reconhecida e diagnosticadas doenças crônicas, às gestantes e
portadores de doenças imunossupressivas, fica dispensada a presença
física ao local de trabalho, sem prejuízo da remuneração e da efetividade,
podendo a chefia imediata providenciar na realização de teletrabalho ou
qualquer outra atividade compatível com o cargo e que admitam essas
tarefas fora de seu local de trabalho.

§ 1º Excetuam-se do caput deste artigo todos os profissionais e
servidores da Secretaria da Saúde, bem como os prestadores de serviços de
saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à
população, serão convocados para o cumprimento das escalas estabelecidas
pelas respectivas Chefias.

§ 2º Para fins de comprovação das situações referidas no caput
deste artigo, deverá o servidor encaminhar a comprovação diretamente ao
Setor de Recursos Humanos, em modo não presencial.

 Art. 15. Em face da necessidade de orientar, prevenir e do próprio
dever de controle da saúde pública, este decreto RECOMENDA:

I - Que toda a população adote as recomendações constantes
neste Decreto, assim como e principalmente aquelas orientações das
autoridades de saúde, tais como:

a) evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias
agudas;

b) lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato
direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;

c) usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo
imediatamente, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

d) evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as
mãos após tossir, espirrar ou higienizar o nariz;

e) não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, como
toalhas, talheres, pratos, copos, garrafas, independente de casos suspeitos
ou pessoas em isolamento domiciliar;

f) manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer
recomendação que previna ou evite a disseminação da doença COVID-19.

Art. 16. Fica recomendado, a toda a população, que os contatos
com todos os órgãos públicos sejam feitos de forma não presencial,
preferencialmente por telefone, internet ou qualquer outro que não exija o
contato presencial.

Art. 17. Consideram-se serviços públicos municipais essenciais
aquelas atividades cujo funcionamento e atendimento será regrado em
instrumento próprio:

I - Serviços de zeladoria de bens públicos, de assistência social, de
limpeza pública, os serviços cemiteriais e Guarda Municipal;

II - São considerados serviços essenciais em saúde:
a) SAMU;
b) EMAD;
c) Pronto Atendimento no Hospital e Maternidade Aderson

Marinho;
d) Atendimento de Segunda a Sexta Feira na Secretaria Municipal

de Saúde;
e) Atendimento de Segunda a Sexta Feira nas Unidades Básica de

Saúde (UBS);
III - Os serviços públicos municipais não essenciais serão realizados

em escalas a serem determinadas pelas Secretarias, através de normatização
interna.

Art. 18. Eventuais casos omissos ou não tratados neste Decreto
serão definidos após orientação ou decorrente de expedição de atos legais
do Ministério da Saúde e do Estado do Maranhão.

Art. 19. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser prorrogado por igual ou mais períodos, se necessário.

PUBLIQUE-SE NO LOCAL DE COSTUME. GABINETE DO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, Estado do
Maranhão, aos 25 de Março de 2020.

NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA
Prefeito Municipal
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