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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 223/2020

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇAO DA SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO PARA FINS DE
PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19) .

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO , no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Regimento Interno, e;

CONSIDERANDO que a Mesa Diretora é o órgão de direção
dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa consoante os arts. 11 e 12 do Regimento Interno;

CONSIDERANDO, que dia 11 de março houve a declaração de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS decorrente da
infecção do Coronavirus- COVID19;

CONSIDERANDO, que foi Decretado Estado de Calamidade
pela União Federal, por meio do Decreto Legislativo nº 06/2020;

CONSIDERANDO, que foi Decretado Estado de Calamidade
pelo Estado do Maranhão através do Decreto nº 35.672, de 19 de março de
2020;

CONSIDERANDO, a segurança e a saúde dos Parlamentares e
servidores da Assembleia Legislativa, bem como de toda população do
Estado do Maranhão.

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a suspensão das atividades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, prevista na Resolução Administrativa
nº 159/2020, até o dia 14 de junho de 2020.

Paragrafo Único. Ficam ressalvados os setores responsáveis
pelos serviços essenciais conforme descrito no §1º do art. 1º da Resolução
Administrativa nº 159/2020.

Art. 2º. Fica a Diretoria Geral autorizada a adotar medidas
administrativas visando a retomada gradual e progressiva do funcionamento
desta Casa Legislativa a partir do dia 8 de junho de 2020, em especial as
seguintes:

I – Obrigatoriedade na utilização correta de máscara de proteção
facial por todos os servidores e colaboradores, observando a etiqueta
respiratória;

II – Adoção de escala de revezamento de servidores e prestadores
de serviços, bem como adequação da jornada de trabalho, com vistas a
diminuir o risco de exposição do trabalhador ao Coronavírus (SARS-CoV-
2);

III – Distanciamento mínimo de dois metros entre servidores,
podendo, para tanto, ser reduzida a lotação de cada Diretoria;

IV – Adoção do regime de teletrabalho, concessão de férias ou
licença prêmio para os servidores, mediante avaliação prévia e em conjunto
com a Diretoria correlata;

V – Utilização de tecnologia que permita a realização à distância
de reuniões e demais atividades para evitar o encontro de servidores;

VI – Suspensão de atendimento presencial ao público externo;
Paragrafo Único. Sem prejuízo das medidas acima elencadas, a

Diretoria Geral editará atos complementares em observância às normas e
orientações das autoridades sanitárias.

Art. 3º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da
sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 29 DE MAIO DE
2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado GLALBERT
CUTRIM - Primeiro Vice-Presidente. Deputada ANDREIA REZENDE
- Primeiro Secretário. Deputada DETINHA - Segundo Vice-Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Segundo Secretário. Deputada
THAIZA HORTEGAL - Terceiro Vice-Presidente. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Terceiro Secretário. Deputado ROBERTO COSTA -
Quarto Vice-Presidente. Deputada DANIELLA TEMA - Quarto Secretário

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Passagem Franca- MA, 19 de maio de 2020.

Ofício nº 85/2020

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para APROVAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, o Decreto Municipal nº 12/2020 de 25 de Março de
2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no Município de
Passagem Franca - MA, o qual definiu medidas relacionados ao
enfrentamento e combate a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-
19), com a situação agravada nos últimos dias em virtude de haver se
confirmado a existência de vários munícipes infectados pelo coronavírus
(COVID-19) no Município.

Segue em anexo a cópia do Decreto nº 12/2020 de 25 de Março de
2020, assim como cópias de outros Decretos editados no ano de 2020,
bem como dados dos casos confirmados por COVID-19, com a finalidade
de enfrentar a pandemia causado pelo coronavírus (covid19), tudo para
melhor compreensão da necessidade de aprovação e homologação do
Decreto nº 12/2020 de 25 de março de 2020.

A presente propositura legislativa tem por motivação precípua
decretar “ Situação de Calamidade Pública até o final da situação de pandemia
no Brasil, em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente
da pandemia do coronavírus (COVID- 19) – classificação e codificação
brasileira de desastre 1.5.1.1.0, com repercussões nas finanças públicas
municipais, e para fins do art. 65, da Lei Complementar nº101/2000.

Assim, contando com o elevado espirito público do Parlamentar
Estadual, assim como de todos os seus nobres pares, esperamos que
determine o tramite célere do pedido de APROVAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, do Decreto nº 12/2020 de 25 de Março de 2020.

Sem mais no momento renovamos protestos de elevada estima e
consideração.

 Atenciosamente,

Marlon Saba de Torres
Prefeito Municipal de Passagem Franca- MA

DECRETO Nº12, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

“Declara Estado de Calamidade no Município de
Passagem Franca no Estado do Maranhão e define
outras medidas para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus COVID-19.”

Marlon Saba de Torres , Prefeito Municipal de Passagem Franca,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei Orgânica Municipal;

Considerando o avanço das medidas adotadas em todo o território
nacional para enfrentamento do avanço do número de infectados pelo
coronavírus, causador da COVID-19;

Considerando a decretação de estado de calamidade nacional
pela União e pelo Governo do Estado do Maranhão (Decreto n °
35.6771 de 21 de março de 2020)

Considerando a recente determinação de quarentena pelo
Governador do Estado do Maranhão, implicando fechamento e paralisação
de atividades econômicas não essenciais;

Considerando a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

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;
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Considerando que o município já vem suportando, em atos

preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

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

Considerando as previsões constantes da Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro 2020;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica Decretado Estado de Calamidade Pública no
Município de Passagem Franca, para o enfrentamento da situação de
emergência ora declarada, sem prejuízo das medidas já tomadas pelo Poder
Executivo, ficam determinadas as seguintes medidas:

I - O Poder Público Municipal, agindo por provocação do comitê
de gestão de crise e, mediante expressa autorização do Prefeito, poderá
requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa;

II - nos termos do inciso IV do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da calamidade
decretada;

Parágrafo Único - Durante o período de emergência, poderão ser
adotadas outras medidas de suspensão e/ou restrição, segundo deliberação
do Comitê Gestor da Crise, registrada em ata.

Art. 2º - Caberá ao gestor das pastas e órgãos da administração
indireta, 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 pelo coronavírus, em especial, no período
da emergência, as medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 3º - Fica suspenso o curso de prazos processuais, bem como
a realização de diligências no Juízo Administrativo de Sindicâncias e
Processos Administrativos Disciplinares.

Parágrafo único: Os prazos já iniciados na data da publicação
desse decreto serão retomados do início, tão logo seja superado o estado de
calamidade pública.

Art. 4º - O Comitê Gestor da Crise passará a contar com espaço
exclusivo no portal eletrônico da Prefeitura Municipal Passagem Franca
para divulgação de informações oficiais sobre a pandemia, bem como para
divulgação de informações que visem à orientação da população sobre os
meios de prevenção.

Art. 5º - Ficam canceladas as consultas agendadas para atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde, bem como suspensos novos agendamentos.

Parágrafo Único: Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde
serão prioritariamente dirigidos a pacientes nas seguintes situações:

I. nas Unidades Básicas de Saúde:
a. pacientes com síndromes respiratórias, febre e

imunodeprimidos;
b. gestantes, que deverão evitar a presença de acompanhantes na

consulta; conforme Nota Técnica nº G2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/
SAPS/MS;

c. pacientes em tratamento de tuberculose e hanseníase;
d. outros casos urgentes não especificados acima, a critério da

autoridade médica competente.
e- Realização do Teste do Pezinho, seguindo o protocolo de manejo

clínico do Coronavírus (COVID-19), NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE.

Art. 6º - O atendimento e funcionamento das clínicas, hospitais e
demais serviços particulares de saúde ficarão submetidos às orientações e
recomendações da Secretaria de Saúde do Município, sem prejuízo de
regulamentação pelas autoridades estaduais e federais.

Art. 7º - A Secretaria de Saúde poderá remanejar servidores dentro
de suas unidades e setores, visando garantir os atendimentos prioritários;

Art. 8º - Os cidadãos com mais de 60 (sessenta) anos e/ou
portadores de condição clínica que amplie os riscos trazidos pelo COVID-
19, que necessitarem realizar agendamentos de qualquer natureza ou retirar
medicamentos nas farmácias da rede pública, deverão solicitar a pessoa

próxima que o façam, portando, para tanto, documentos pessoais do
paciente.

Art. 09º -  Os agendamentos do serviço de transporte da Secretaria
de saúde deverão ser realizados por telefone, para os usuários já cadastrados.

Art. 10º - Ficam canceladas todas as reuniões e atividades
terapêuticas em grupo realizadas nas Unidades do Sistema Municipal de
Saúde.

Art. 11º - Ficam cancelados os agendamentos e atendimentos
odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, mantendo-se apenas os
atendimentos de urgência/emergência.

Art. 12º - As receitas para medicamentos básicos de uso contínuo
terão validade prorrogada por seis meses à partir da data do vencimento
atual, exceto no caso de medicamentos controlados, observando-se a portaria
344/98.

Art. 13º -  Passa a ser admitida a entrega de atestados médicos dos
servidores por terceiros.

Art. 14º - O Departamento de Água e Esgoto SAAE, deverá
empregar esforços para implementar as seguintes medidas:

I - suspensão imediata dos cortes de fornecimento para cidadãos
de baixa renda e;

II - restabelecimento do fornecimento para os cidadãos de baixa
renda que tiveram o serviço cortado por falta de pagamento nos últimos 30
(trinta) dias.

Art. 15º -  Fica criado, no âmbito do Município de Passagem
Franca, o Comitê de Gestão de Crise, com atribuição de:

 I – monitorar o avanço da doença do Covid-19 (coronavírus) no
Município;

II – propor, ao chefe do Poder Executivo, as medidas que entender
necessárias para resguardar a saúde da população e possibilitar o
atendimento dos doentes pelos serviços de saúde;

III – recomendar a adoção de medidas de urgência e emergência,
em caso de agravamento da situação;

IV – expedir comunicados, recomendações e orientações à
população, bem como para as empresas, prestadores de serviços, clubes,
associações, entre outros.

Art. 16º - O Comitê de Gestão de Crise será composto, pelos
seguintes agentes:

Antônia Cristina Coelho Porto Silva - Secretaria Municipal de
Saúde

Amanda Santos Coelho - Coordenadora da atenção primaria
Jucivan Pereira da Silva - Técnico da secretaria de saúde
Shamia Cardoso Noleto - Coordenadora de vigilância em saúde
Cynthia de Sousa Almeida Rodrigues - Diretora do Hospital

Municipal
§ 1º - O Comitê funcionará em caráter de reunião permanente,

enquanto durar a epidemia, e as ações por ele recomendadas terão caráter
prioritário em relação às demais.

§ 2º. O Prefeito poderá indicar qualquer pessoa – servidor ou não
– desde que dotada de notório saber técnico em sua área de atuação, para
compor voluntariamente o Comitê de Gestão de Crise.

Art. 17º - Fica autorizada a contratação de mão de obra temporária
para suprir as necessidades de pessoal do Hospital Municipal, tendo em
vista o remanejamento de servidores que estejam no grupo de risco.

Art. 18º - Fica autorizada a requisição de servidores das áreas de
apoio (cozinha, limpeza), bem como de recepção, lotados em outras
secretarias municipais, para atuação nos serviços de saúde mantidos pelo
Município

Art. 19º -  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
e vigorará enquanto durar a situação de calamidade no município de
Passagem Franca.

Prefeitura Municipal de Passagem Franca - MA, aos 25 dias de
março de 2020.

Marlon Saba de Torres
Prefeito Municipal
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

OFÍCIO 21/2020

Serrano do Maranhão – MA, 26 de maio de 2020.

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova AlvesNeto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Encaminha o DecretoNº 107/2020 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 Serrano do Maranhão – MA, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa egrégia Casa Legislativa O Decerto
nº 107/2020 para apreciação do 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 Serrano do Maranhão – MA, e dá outras providências, que
tem por finalidade amenizar os catastróficos efeitos da pandemia na
economia de nosso Município e nas finanças públicas.

Concluímos, 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,

JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
Prefeito Municipal Serrano do Maranhão – MA.

MENSAGEM N° 002/2020

SERRANO DO MARANHÃO – MA, 26 DE MAIO DE 2020.

Excelentíssimos Senhores Deputados,

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita
a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de calamidade pública com
efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, para os fins
exclusivos previstos nos incisos I e II do artigo 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a consequente dispensa do atingimento
dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no art. 9º, bem
como suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecida nos
artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, para o Município
de Serrano do Maranhão/MA.

O Brasil passa por um momento de extrema vulnerabilidade social
e econômica em razão da rápida disseminação global do COVID-19. Os
dados apresentados pelo Governo Federal informam que a pandemia vem
se alastrando em território nacional com índices alarmantes. Há uma
expectativa alarmante de incidência de novos casos de contaminação da
população brasileira e no Estado do Maranhão, em especial, na Capital
São Luís, com maior número de casos.

Cite-se que o número de casos confirmados no Estado do
Maranhão ultrapassa vinte mil infectados. Em âmbito nacional já são mais
de vinte e três mil 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 03de fevereiro de 2020.

Diante da gravidade do tema, foi editada a Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas que poderão ser
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional, decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da
coletividade, impondo diversas providências para restrição de circulação
de pessoas.

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou o
Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020, alterado pelos Decretos nº
35.714, de 03 de abril de 2020, e n° 35.731, de 11 de abril de 2020, assim
com por último Decreto nº 35.831, 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.
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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 SERRANO DO
MARANHÃO/MA, AOS 26 DE MAIO DE 2020.

JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
Prefeito Municipal Serrano do Maranhão – MA.

DECRETO Nº 107/2020

Declara situação de Calamidade Pública no Município
de Serrano do Maranhão/MA, em virtude do aumento
do número de infecções pelo vírus Coronavírus
(SARS-Cov-2), bem como da existência de casos
confirmados, em âmbito estadual e região.

JONHSON MEDEIRO RODRIGUES, Prefeito Municipal de
Serrano do Maranhão (MA), no uso das atribuições que lhe confere o art.
55, inciso XIX da Lei Orgânica do Município, e

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março
de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

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

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

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

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

DECRETA:

Art. 1º O Município de Serrano do Maranhão (MA), no exercício
de sua competência suplementar, decreta situação de calamidade pública,
em todo o território municipal, para fins de prevenção e enfrentamento ao
Coronavírus (SARS-Cov-2).

Art. 2º Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3º, inciso VII da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

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

§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
pública, conforme §1º do art. 4, da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020;

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

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

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o artigo 2º,
quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou
entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado;         

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

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

Art. 4º. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se
refere o inciso II do art. 2º não se restringe a equipamentos novos, desde
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e
funcionamento do bem adquirido.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4º  As licitações de que trata o caput realizadas por meio de
sistema de registro de preços serão consideradas compras nacionais, nos
termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido
no § 6º do art. 4º;     

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

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

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serrano do Maranhão, em 29

de abril de 2020.

JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE BELA VISTA DO MARANHÃO

OFÍCIO 071/2020 GABPREF

Bela Vista do Maranhão, 29 de maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Othelino Neto
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão.
NESTA

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho para reconhecimento
de estado de calamidade pública, Decreto 009/2020 de 23 de março do ano
corrente, que segue em anexo.

Bem como, também em anexo, reconhecimento e aprovação pela
Câmara Municipal.

Sem mais para o momento e certo de seu deferimento, renovamos
nossos votos e estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 009, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de calamidade pública no Município
de Bela Vista do Maranhão em virtude da notificação
de casos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral) no
Estado do Maranhão, da necessidade de medidas
preventivas de combate, da necessidade de assistência
à população, mobilização de recursos em nível local
e/ou complementados com o aporte de recursos
estaduais e federais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69,
inciso IV e seguintes da Lei Orgânica Municipal, e o art. 82, inciso VI, da
Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e

CONSIDERANDO que compete ao Município em cooperação
com o Estado e a União a defesa da saúde, preservando o bem-estar da
população, bem come das atividades socioeconômicas diante de eventos
adversos;

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

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

CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal n° 10.212, de 30
de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional;

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

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

CONSIDERANDO que compete aos Entes Públicos Municipais,
em formato tripartite com a União e os Estados, elaborar planos de saúde
pública, bem como planos de combate as pandemias;

CONSIDERANDO a perspectiva de aumento exponencial dos
casos de Coronavírus no nosso Estado, o que poderá levar ao colapso de
nosso sistema de saúde com demanda maior que a oferta de leitos, Como
tem ocorrido em outros países, com desdobramentos diários, necessitando
de esforço conjunto no emprego urgente de medidas de prevenção, controle
e contenção de riscos;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
a saúde publica, a fim de evitar a disseminação da doença já notificada no
Estado e em Municípios vizinhos a Bela Vista do Maranhão;

DECRETA:

Art.1° Fica declarada situação de calamidade pública, em todo o
território do Município de Bela Vista do Maranhão/MA, para fins de
prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0) conforme instrução Normativa n°
02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

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

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

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

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

Art. 3º. Ficam suspensas a partir de 24/03/2020, por 30 dias, a
realização de qualquer evento em local fechado ou aberto, que implique em
aglomeração de pessoas, independentemente da sua característica, condições
ambientais, tipo do público, duração, tipo e modalidade do evento, inclusive
festas, cultos religiosos, congressos, seminários, plenárias,
independentemente do numero de pessoas que reúna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9º. Este Decreto deverá ser submetido aos Poderes Executivo
Estadual e Federal para fins do reconhecimento de que tratam as normas
legais

Art. 10. As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão
ser reavaliados a qualquer memento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo,
·enquanto durar o estado de calamidade.

Art. 11. 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°.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Bela Vista do Maranhão, 23 de março de 2020.

JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO
Prefeito Municipal
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