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PROJETO DE LEI N° 191/2020

Institui o recebimento de comunicação de violência
doméstica e familiar contra a mulher, por intermédio
de atendentes em farmácias e drogarias que
permanecerem em funcionamento durante a vigência
do estado de calamidade pública no Estado do
Maranhão.

Art. 1º As farmácias e drogarias que permanecerem em
funcionamento, enquanto perdurarem os efeitos do estado de calamidade
pública no Estado de Maranhão, para fins de prevenção e de enfrentamento
à epidemia causada pela COVID-19, ficam autorizados a receber denúncias
de violência doméstica, encaminhando-as imediatamente para as autoridades
competentes adotarem com urgência as medidas protetivas necessárias e
cabíveis.

Art. 2º A denúncia poderá ser realizada de forma presencial ou por
telefone pelo(a) atendente nos estabelecimentos acima indicados.

Parágrafo único - O(a) atendente pegará os dados da pessoa que
faz a denúncia, seu nome, endereço e número de telefone para eventual
contato.

Art. 3º Quando não for possível haver a menção expressa da
denúncia, por motivo de segurança da denunciante, será utilizada a frase de
passe “Preciso de Máscara Roxa”, para que o atendente preste ajuda.

Parágrafo único - Mencionada a frase de passe, o(a) atendente
deverá informar a pessoa que o produto não está disponível, mas sendo
recebido, requerendo os dados indicados no parágrafo único do artigo 2º,
efetuando imediatamente a comunicação às autoridades, de forma presencial
ou por telefone(s) disponibilizado(s) para esse fim.

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo regulamentar esta Lei em todos
os aspectos necessários a sua efetiva aplicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
perdurando seus efeitos durante a vigência do Decreto que reconhece o
estado de calamidade pública no Estado de Maranhão, ou qualquer outro
dispositivo legal que venha a complementá-lo ou substituí-lo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de junho de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Em todo o mundo há relatos de aumento dos casos de violência
doméstica e familiar contra mulheres e meninas durante pandemia de
COVID-19. A combinação de tensões econômicas e sociais provocadas
pela pandemia, bem como as restrições de movimento, aumentaram
dramaticamente os números e os serviços de atendimento às mulheres tem
enfrentado dificuldades globalmente.

Muito provavelmente os outros números estejam subestimados
devido a subnotificação, visto que muitas mulheres estão impossibilitadas
de ir até a delegacia registrar a ocorrência.

Para auxiliar neste problema, A assembleia criou a possibilidade
de registro de ocorrências de ameaça online. Outras formas de violência
devem ser registradas na delegacia da mulher ou convencional.

A Organização das Nações Unidas (ONU) fez uma série de
recomendações aos seus países membros buscando contribuir na construção
de estratégias para minimizar esse grave problema:

Aumentar investimentos em serviços online;
Garantir que o judiciário siga processando agressores;
Estabelecer alertas de emergência em farmácias e supermercados;
Declarar abrigos como serviços essenciais;
Criar maneiras seguras para as mulheres procurarem apoio, sem

alertar os agressores;
Evitar libertar prisioneiros condenados por violência doméstica;
Ampliar campanhas de conscientização pública, principalmente

voltadas para homens e meninos.

É sabido que durante o isolamento social, muitas mulheres não
conseguem fazer uma ligação por voz aos números de denúncia 180, 190,
197 ou 100 pois encontram-se no mesmo espaço que os agressores. Outras
tantas não conseguem ir até uma delegacia, por terem seu deslocamento
vigiado.

Por isso, em muitos Países da Europa e da América Latina, foi
adotada a estratégia temporária de denúncia em farmácias, seguindo sugestão
da ONU. As mulheres utilizam uma senha, em alguns lugares é utilizado
“Máscara 19”,e em outros “Máscara Roja”. O(a) atendente já sabe que se
trata de um caso de violência e avisa as autoridades.

Por todas as razões expostas, apresento a presente Proposta,
conclamando o apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e
consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI N° 192 / 2020

Fica instituído o Aluguel Social para vitimas de
violência domestica.

Art. 1° - Fica instituído o aluguel social como um instrumento de
politica pública de assistência social no Estado do Maranhão com a
finalidade de resguardar provisoriamente o direito à moradia das mulheres
vítimas de violência doméstica e com situação vulnerabilidade

Art. 2° - O auxilio de que trata o Art. 1° será concedido ás mulheres
que se enquadrem nos seguintes critérios:

I - Mulher atendida por medida protetiva prevista na Lei Federal
n 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha

Il - Mulher que for obrigada pelas circunstâncias a abandonar o lar
em razão de reiteradas ações de violência que venham a tornar insuportável
a vida em comum e que esteja colocando em risco sua própria vida

III - Que comprovem a sua hipossuficiência econômica para fazer
jus ao beneficio.

Parágrafo único - O órgão estadual responsável pela execução das
politicas de assistência social deverá reconhecer, mediante critérios técnicos
e comprovação fundamentada a situação de violência, vulnerabilidade e
hipossuficiência econômica para justificar a concessão do aluguel social.

Art. 3° - O beneficio que trata o caput do Art. 1° terá seu valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salario mínimo vigente e
será concedido por 6 (seis) meses ou enquanto durar o estado de calamidade
publica

Art. 4° - As despesas resultantes da aplicação da presente Lei
correrão à conta dos recursos provenientes de Fundos Estaduais de Proteção
aos Direitos Humanos e da Secretaria de Comunicação Social bem como da
Secretaria de Estado da Mulher, ficando o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos suplementares.

Art. 5º - O executivo regulamentará essa Lei
Art. 6°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 01 de junho de 2020. -ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Com o aumento dos números de violência contra mulheres, elas
tornam-se vitimas ainda mais vulneráveis e o Poder Público fica cada vez
mais comprometido em fornecer (e aumentar) a rede de proteção,
enfrentamento e acolhimento cada vez mais complexa. Diante de tal
situação, o Estado precisa fornecer um leque maior de investimento em
políticas e programas.

Os números de casos de violência contra a mulher só aumentaram
durante a medida de isolamento social, o que torna ainda mais necessária a
medida apresentada por esta proposta legislativa. Essa pandemia não
trouxe apenas o coronavírus, estamos presenciando em todo o mundo o
aumento de violência doméstica. Em vários países onde foi decretada a
“quarentena” cresceu o número de denúncias de violência doméstica.

Segundo o Ministério da Mulher. da Família e dos Direitos
Humanos, a média entre os dias de 16 de março de 2020 foram registradas
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3.045 ligações por dia para o disque 180, e entre os dias 17 e 25 de março,
o número de ligações diárias subiu para 3.303 denuncias.

Na maioria das vezes, como se percebe, as vitimas já vìm passando
por episódios de agressões domésticas há muito tempo, mas não se
encorajam para realizar a denuncia do agressor (ou agressora) em razão de,
via de regra, este ser o único provedor de alimentos do lar.

O projeto de lei que se propõe visa a garantir que as mulheres que
se encontrarem em situação de extrema Vulnerabilidade, assim como
certificará os órgãos estaduais competentes, elas possam ter uma segunda
chance de proteção a sua vida e de sua familia, uma vez que receberá uma
quantia mensal para custeio de aluguel social. Ao dispor dessa quantia, a
vítima poderá alugar um imóvel no local onde ela entender seguro e protegida,
durante um razoável tempo.

PROJETO DE LEI N° 193 / 2020

Dispõe sobre a transparência nos contratos
emergenciais firmados pela Administração Pública
Estadual em razão da vigência do estado de
calamidade pública em decorrência do Covid - 19
(Coronavírus).

Art. 1° Dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais
firmados pela Administração Pública Estadual em razão da vigência do
estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19 (Coronavírus).

Art. 2° A Administração Pública Estadual deverá publicar, no
sitio eletrônico da transparência, a relação de todos os contratos que forem
firmados em caráter emergencial para conter o avanço da epidemia de
Covid-19 e para amenizar as consequências do mesmo para a população.

Art. 3° A publicação deverá conter os seguintes dados:
I. Nome e CNPJ/CPF das partes contratadas;
II. A motivação e justificativa do contrato emergencial;
III. O valor do contrato;
IV. O tempo de duração do contrato;
Art. 4° O disposto nesta Lei se aplica a todos os contratos firmados

pela Administração Pública Estadual em caráter emergencial decorrente do
período de calamidade pública causado pela Epidemia de Covid-19.

Art. 5º Os entes de controle externo como o Ministério Público e
a Defensoria Publica do Estado do Maranhão ficaram responsáveis pela
fiscalização do fiel cumprimento desta Lei

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 01 de junho de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nosso projeto de lei pretende dispor sobre a transparência nos
contratos emergenciais firmados pela Administração Pública Estadual em
razão da vigência do estado de calamidade pública em decorrência do
Covid-19 (Coronavírus).

O mundo todo nesse momento vive uma profunda crise é preciso
construir ações que garantam o máximo de lucidez a todo esse processo, o
cidadão maranhense tem o direito de acompanhar todas as medidas de
contenção que as autoridades estão tomando, importante é a Administração
Pública prestar contas de tudo o que está sendo feito.

A publicação dos contratos administrativos, que externalizam as
ações do governo maranhense com os recursos públicos, devem ficar
disponíveis a toda a população.

Nossa missão Constitucional aqui no Parlamento Maranhense é
fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, e a melhor forma nesse
momento, é disponibilizar os contratos firmados em caráter emergencial
para toda a população, tornando assim tudo mais transparente, pois
acreditamos que a nova politica requer.

Por todas as razões expostas, apresento a presente Proposta,
conclamando o apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e
consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 194 / 2020

OBRIGA  AS ESCOLAS  PÚBLICAS  E PRIVADAS,
NO ÂMBITO  DO   ESTADO   DO MARANHÃO, A
DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS
DETERMINADOS AOS PORTADORES DE
TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE  E  COM TRANSTORNO  DO
ESPECTRO AUTISTA - TEA.

Art.  1º -  As  instituições  de  ensino  públicas  e  privadas,  no
âmbito  do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a disponibilizar, em suas
salas de aula, assentos na primeira fila aos alunos com Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade  – TDAH,  bem  como  aos  alunos
diagnosticados  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  - TEA,   assegurando
seu   posicionamento   afastado   de   janelas,   cartazes   e   outros
elementos, possíveis potenciais de distração.

Parágrafo único - É direito do aluno diagnosticado a realizar as
atividades de  avaliação  e provas  durante  o  ano  letivo,  em  local
diferenciado,  com  o  auxílio preferencialmente   do   Professor   Especializado
e   com   maior   tempo   para   a   sua realização.

Art. 2º - Para o atendimento ao art. 1º, será necessária a apresentação,
por parte  dos  pais  ou  responsáveis  pelo  aluno,  de  laudo  médico
comprovante  de  TDAH e/ou TEA, emitido por médico especialista em
neurologia ou psiquiatria.

Art.  3º -  As  instituições  de  ensino  das  redes  pública  e  privada
deverão prever e prover,   na   organização   de   suas   classes,   flexibilizações
e adaptações curriculares que considerem o significado prático e
instrumental  dos  conteúdos básicos,  metodologias  de  ensino  e  recursos
didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento  dos  alunos  que  apresentam  necessidades educacionais
especiais,  em  consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada
a frequência obrigatória.

Parágrafo único - Deverão também promover formação
continuada sobre os  temas  relacionados  à  escolarização  de  pessoas  com
Transtorno  de  Déficit  de Atenção e Hiperatividade – TDAH e Transtorno
do Espectro Autista - TEA, para que o  profissional  docente  e o corpo
técnico-pedagógico tenham maior compreensão acerca das    questões
pertinentes às adaptações e flexibilização curriculares, metodologias,
recursos didáticos e processos avaliativos de que trata o caput.

Art. 4º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

JUSTIFICATIVA

O  Projeto  de  Lei  Ordinária  apresentado  a  esta  Casa  obriga  as
escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado do Maranhão, a
disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos portadores de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e com
Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Embora essa obrigação devesse ser uma prática de qualquer
instituição de ensino, tendo em vista que a literatura sobre pedagogia
aconselha que essa medida seja adotada, a realidade  é  distinta:  muitas
instituições  negligenciam  a  necessidade  de disponibilizar  assentos  na
primeira  fileira  da  sala  de  aula  para pessoas com TDAH  e TEA, em
benefício dos demais alunos.

Considerando que o art. 23, V, da Constituição de República de
1988, que dispõe ser competência comum entre os entes  federativos
proporcionar  os  meios  de acesso à educação, assim como o art. 24, IX,
que afirma ser a educação matéria em que União, Estados e Distrito Federal
podem legislar concorrentemente, no mesmo sentido se encontra o texto
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do art. 12, I, “e” e II, “i” da Constituição do Estado do Maranhão. Ademais,
o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a União e os Estados
legislar  sobre  a  saúde,  que  o  art.  23,  II,  aduz  ser  competência  comum
entre  os  entes federados  cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da
proteção  e  garantia  das  pessoas portadoras  de  deficiência  –  todos  da
Constituição  Federal  -  e  não  sendo  matéria  de competência  privativa
do  Governador  do  Estado  (conforme  art.  43  da  Lei  Maior estadual),
solicita-se,  portanto,  que  esta  Casa  Legislativa  atue  pela  aprovação
deste Projeto. Por isto, contando com a colaboração e o entendimento dos
Nobríssimos Pares, que  votemos  em  favor  de  uma  melhoria  educacional
para  os  jovens  do  Estado  do Maranhão.

INDICAÇÃO Nº 740 /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  e  ao  Secretário  da Saúde  do  Estado  do
Maranhão,  o  Senhor  Carlos  Lula,  requerendo  a  inclusão  de
marcador  étnico-racial  nos  dados  oficiais,  inclusive  nos  boletins
diários,  sobre  a COVID-19. Com tal informação, poderiam ser
identificados os grupos mais vulneráveis à pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADOS ESTADUAL – PROS.

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

INDICAÇÃO Nº 741 / 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  Prefeito  do  Município
de  São  Luís,  o  Senhor  Edivaldo  Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Educação, requerendo a adoção do anteprojeto de  lei
anexo,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  que  as  instituições  de
ensino municipais   mantenham   os   alunos   com   Transtorno   de   Déficit
de   Atenção   e Hiperatividade – TDAH e Transtorno do Espectro Autista
– TEA na primeira fileira das salas de aula.

Embora essa obrigação devesse ser uma prática de qualquer
instituição de ensino, tendo em vista que a literatura sobre pedagogia e
psicologia aconselhe que essa medida seja adotada, a realidade é distinta:
muitas instituições negligenciam a necessidade de disponibilizar assentos
na primeira fileira da sala de aula para  pessoas com TDAH  e  TEA,  em
benefício dos demais alunos,  causando  prejuízos  irreparáveis aos alunos
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e com Transtorno
do Espectro Autista.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADOS 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

OBRIGA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
DE SÃO LUÍS A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS
EM LOCAIS DETERMINADOS AOS
PORTADORES DE TRANSTORNO DE DEFICIT
DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  – TDAH   E
COM TRANSTORNO   DO   ESPECTRO   AUTISTA
- TEA.

Ar. 1º - As instituições de ensino públicas municipais de São Luís
ficam obrigadas a disponibilizar, em suas salas de aula, assentos na primeira
fila aos alunos com  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade
–  TDAH,  bem  como  aos alunos  diagnosticados  com  Transtorno do
Espectro Autista - TEA, assegurando seu posicionamento afastado de
janelas, cartazes e outros elementos, possíveis potenciais de distração.

Parágrafo único - É direito do aluno diagnosticado a realizar as
atividades de  avaliação  e  provas  durante  o  ano  letivo,  em  local
diferenciado, com o auxílio preferencialmente do Professor   Especializado
e com maior tempo para a sua realização.

Art. 2º - Para o atendimento ao art. 1º, será necessária a apresentação,
por parte  dos  pais  ou  responsáveis  pelo  aluno,  de  laudo  médico
comprovante  de  TDAH e/ou TEA, emitido por médico especialista em
neurologia ou psiquiatria.

Art. 3º - As instituições de ensino municipais de São Luís deverão
prever e prover, na organização de suas classes, flexibilizações e adaptações
curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos
conteúdos básicos, metodologias de  ensino  e  recursos  didáticos
diferenciados  e  processos  de  avaliação  adequados  ao desenvolvimento
dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em
consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência
obrigatória.

Parágrafo único - Deverão também promover formação
continuada sobre os  temas  relacionados  à  escolarização  de  pessoas  com
Transtorno  de  Déficit  de Atenção e Hiperatividade – TDAH e Transtorno
do Espectro Autista - TEA, para que o  profissional  docente  e  o  corpo
técnico-pedagógico  tenham  maior  compreensão acerca    das    questões
pertinentes    às    adaptações    e    flexibilização    curriculares, metodologias,
recursos didáticos e processos avaliativos de que trata o caput.

Art. 4º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADOS ESTADUAL – PROS.

INDICAÇÃO Nº 742 / 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  e  ao  Presidente  da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, o Senhor André de
Santos Paula, solicitando, em caráter de urgência, o conserto de esgoto a
céu aberto, na Rua São João Del Rey, no bairro Recanto Vinhais. A urgência
na solicitação deve-se ao fato de que o fluxo de dejetos está muito grande,
inundando a rua e prejudicando o tráfego de pessoas e veículos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de junho
de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADOS ESTADUAL – PROS.

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 126/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1029/2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Vice-governador do Estado do
Maranhão Carlos Orleans Brandão Junior.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Vice-governador do Estado do Maranhão Carlos
Orleans Brandão Junior, natural de Colinas-MA.
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Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua

publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de março de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 223/2020, de 02  de junho de 2020, nomeando ANA
KAROLINA SOUZA SOEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 224/2020, de 02 de junho de 2020, exonerando INGRID
GRAZIELLA GALENO CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete e PRISCILA BERNARDO ALMEIDA
FERREIRA, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de junho do ano em curso.

Nº 225/2020, de 02 de junho de 2020, nomeando PRISCILA
BERNARDO ALMEIDA FERREIRA, para o  Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder,  a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 226/2020, de 02 de junho  de 2020, exonerando
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO, do  Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder,  a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 228/2020, de 03 de junho  de 2020 e tendo em vista o que
consta do Processo nº 1546/2020-AL,   exonerando a pedido,  SIMONE
GAURET SERAFIM LIMA LIMEIRA, do Cargo em Comissão de Diretor
de Documentação e Registro, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 229/2020, de 03 de junho  de 2020, exonerando ROBSON
ALMEIDA PINHEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia
1º de junho do ano em curso.

Nº 230/2020, de 03 de junho de 2020, nomeando ROBERTO
DE OLIVEIRA ALMEIDA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
2 de Assessor Chefe , do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º
de junho do ano em curso.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 047/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 543/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Francisco
do Brejão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de São Francisco do Brejão, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto

Municipal nº 023, de 11 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de São Francisco do Brejão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 048/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 544/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Santa Filomena
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Santa Filomena do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de medidas complementares sobre
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº
014, de 31 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Santa Filomena do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 049/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 545/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Peritoró.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Peritoró, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada
pelo novo coronavírus, COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 012, de 11 de maio
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
Peritoró.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua

publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 050/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 546/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Maracaçumé.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Maracaçumé, em todo território do
Município, para fins adoção de medidas de prevenção e contenção da
pandemia causada pelo novo coronavírus, COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº
06, de 26 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Maracaçumé.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 051/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 547/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Coelho Neto.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Coelho Neto, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada
pelo novo coronavírus, COVID 19, (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 459, de 04 de maio
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
Coelho Neto.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA

SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 052/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 548/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Porto Rico do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Porto Rico do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 167, de 05 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Porto Rico do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 053/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 549/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Duque Bacelar.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Duque Bacelar, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 11, de 07 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Duque Bacelar, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
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REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 054/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 550/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Roberto.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de São Roberto, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada
pelo novo coronavírus, COVID 19, (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 006, de 30 de abril
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de São
Roberto.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 551/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Itaipava do
Grajaú.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Itaipava do Grajaú, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia
decorrente do COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),
nos termos do Decreto Municipal nº 013, de 06 de abril de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Itaipava do Grajaú,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 056/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 552/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de João Lisboa.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de João Lisboa, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente
do COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 032, de 17 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de João Lisboa, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 057/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 553/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Turilândia,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Turilândia, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 13, de 01 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Turilândia, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 058/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 554/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Santo Amaro do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Santo Amaro do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento da
pandemia decorrente do COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 015, de 14 de maio
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
Santo Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 059/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 555/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Nina Rodrigues,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Nina Rodrigues, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 11, de 14 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 060/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 556/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Alto Alegre do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Alto Alegre do Maranhão, em todo
território do Município, em virtude do aumento do número de infecções
pelo vírus H1N1 e para fins de prevenção e de enfrentamento à COVID-
19, nos termos do Decreto Municipal nº 021, de 23 de março de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Alto Alegre do
Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 061/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 557/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Satubinha.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Satubinha, em todo território do
Município, para fins de proteção à coletividade e de enfrentamento à
COVID-19, nos termos do Decreto Municipal nº 035, de 23 de maio de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
Satubinha, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 062/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 558/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Imperatriz, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
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Municipal n.º 23, de 21 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 063/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 559/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Raposa, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Raposa, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º
52, de 23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Raposa, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 064/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 560/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Morros, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Morros, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º
012, de 14 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Morros, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 065/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 561/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Brejo, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Brejo, em todo território do Município,
para fins recuperação da situação de emergência nas áreas afetadas por
enxurradas (COBRADE – 12.200) e de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
dos Decretos Municipais n.º 012, de 21 de abril de 2020 e nº 17, de 25 de
maio de 2020, que declaram o estado de calamidade pública no Município
de Brejo, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 066/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 562/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Axixá, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Axixá, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º
010, de  10 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Axixá, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
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SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 067/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 563/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Monção, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Monção, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 007, de 03 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Monção, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 068/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 564/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Raimundo
do Doca Bezerra, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de São Raimundo do Doca Bezerra, em
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal n.º 009, de 20 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de São Raimundo do Doca Bezerra,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado

OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 069/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 565/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Serrano do
Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Serrano do Maranhão, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 107, de 29 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Serrano do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 070/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 566/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Passagem
Franca, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Passagem Franca, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 12, de 25 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Passagem Franca, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 071/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 567/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bela Vista do
Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Bela Vista do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 009, de 23 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Bela Vista do Maranhão, Estado do
Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 072/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 568/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Porto Franco,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Porto Franco, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 058, de 25 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 073/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 569/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Buritirana,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Buritirana, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 019, de 01 de junho de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Buritirana, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

EMENDA Nº         /2020

Altera o Projeto de Lei nº 153/2020, que estabelece
procedimento virtual de informações e acolhimento
dos familiares de pessoas internadas com doenças
infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou
pandemias, em hospitais públicos, privados ou de
campanha sediados no Estado do Maranhão.

Art. 1º. O parágrafo único, do art. 2º, passará a vigorar com a
seguinte redação:

Parágrafo único. Nos casos em que os pacientes sejam
internados inconscientes ou não saibam informar um contato
de familiar ou pessoa próxima, deverá ser realizada a busca
ativa.

Art. 2º. O art. 3º passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º As informações devem ser enviadas todos os dias, ao
término de cada dia, com a atualização sobre o estado de saúde
do paciente, sob a supervisão de comissão multiprofissional
com formação e competência técnica para tais repasses,
designada pela respectiva unidade de saúde.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 29 de maio de 2020.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em 15 de abril do presente ano, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou entendimento, já proferido em sede de liminar, na ADI 6341, de
que há competência concorrente da União, Estados e Municípios para
legislar sobre saúde pública (Art. 23, II, da Constituição Federal).
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Além disso, o presente projeto visa resguardar a saúde e garantir

que as famílias recebam informações diárias sobre o estado de saúde de
seus parentes internados nesse período de pandemia. Sabe-se que uma das
características da COVID-19 é o elevado grau de contágio, motivo pelo
qual os pacientes, após suas internações, ficam em isolamento, sem receber
visitas, o que certamente aumenta a angústia de familiares e amigos.

Essa emenda é importante, pois deixa a cargo das unidades de
saúde a escolha técnica dos profissionais que irão repassar tais informações
aos familiares, não cabendo ao legislador a referida escolha.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição do
Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional nº 023/
2019, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 086/2020

Altera o art. 193 da Constituição do Estado do
Maranhão.

Art. 1º O art. 193 da Constituição do Estado do Maranhão passa
a vigorar acrescido do §1º-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 193. (...)
 § 1º (...)
§ 1º-A A vedação à alienação ou cessão de que trata o §1º deste
artigo não inviabiliza a alienação fiduciária do imóvel
exclusivamente quando necessária ao financiamento da
construção da unidade habitacional adquirida pelo beneficiário
da alienação ou cessão.
(...)”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e  execução da presente Emenda Constitucional pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma  em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA  MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

PREFEITURA DE SÃO BENTO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N°-112/2020-GAB/PMSB

Declara Situação de Calamidade no Município de
São Bento em Virtude da Existência de Casos
Confirmados de Contaminação pela Covid-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) no
Estado, da necessidade de adoção de Medidas
Preventivas e de Combate ao novo Coronavírus e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do

Município e o art. 8º, 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 como das atividades socioeconômicas diante de eventos
adversos;

CONSIDERANDO o princípio da simetria, que exige uma relação
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal das
Constituições dos Estados-Membros e Leis Orgânicas dos Municípios;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 11 de
março de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

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

CONSIDERANDO 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 teor do Decreto n° 35.662 de 16 de março
de 2020, exarado pelo Poder Executivo Estadual, o qual “Dispõe sobre a
suspensão das aulas presenciais nas unidades de ensino da rede estadual
de educação, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA, da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL,
nas instituições de ensino das redes municipais  e nas  escolas  e instituições
de ensino superior da rede privada localizadas no Estado do Maranhão”;

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
número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos  confirmados
de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral) no Maranhão;

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

CONSIDERANDO a notificação de caso de contaminação
local de COVID-19, de casos suspeitos e transferência comunitária
da doença, nos termos do art. 2º, § 1º, alínea “c” da Portaria nº. 743,
de 26 de março de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional;

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 Bento/MA;

CONSIDERANDO que a única forma de reduzir a aceleração de
difusão do vírus é reduzir ao máximo o número de interações de pessoas e
garantir o isolamento social, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde;

CONSIDERANDO que a colisão do direito constitucional de
liberdade e os igualmente constitucionais direitos à vida e à saúde, deve-se
sempre prestigiar os direitos à vida e à saúde;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode e deve condicionar e restringir o exercício de
liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com
vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da
comunidade, especialmente para garantir o direito à saúde em propriedades
de domínio do Município e o exercício de atividades que deste dependam
a concessão, permissão ou autorização;

CONSIDERANDO a possibilidade de decretação de medidas
excepcionais para controle da pandemia de Coronavirus, conforme o artigo
3º da Lei Federal 13.979/2020;
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CONSIDERANDO que o Código Penal estabelece como crimes

a desobediência à ordem legal de servidor público e a transgressão à infração
de medida sanitária preventiva, conforme artigos 330 e 268;

DECRETA

Art.1° - Fica declarada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, em
todo o território do Município de São Bento/MA, para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19 (Doença Infecciosa Vira! - COBRADE
1.5.1.1.0) conforme Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de
2016, do Ministério da Integração Nacional pelo prazo de cento e oitenta
dias.

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

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas 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 emergência, 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 por tempo indeterminado as férias e licenças
estatutárias passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos municipais
que atuam nos serviços públicos de saúde, bem como daqueles que, pela
natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continuidade sem
prejuízo para a população, circunstancia  que  deve  ser  analisada  pelo
chefe da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração;

IV - Permanecerão suspensas as aulas em todas as unidades de
ensino da rede municipal de educação, bem como de instituições privadas
no âmbito do Município de São Bento/MA, até 31 de maio de 2020.

Art.3º - Ficam suspensos até 31 de maio, 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 número
de pessoas que reúna.

Art.4º - A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada
continuamente pelos titulares dos órgãos públicos, ficando os Secretários
Municipais autorizados a promover a suspensão temporária ou restrição
de atendimentos externos e rodizio 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;
III) com problemas respiratórios;
IV) gestantes e lactantes;
V) imunodepressões.
Parágrafo único - Na impossibilidade técnica e operacional de

conceder trabalho remoto aos servidores relacionados neste artigo, deverão
ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração 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.8° - A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art.9º - Este Decreto deverá ser submetido aos Poderes Executivo
Estadual e Federal para fins do reconhecimento de que tratam as normas
legais, inclusive para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
para fins do disposto no art. 65 e seguintes da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Art.10 - A desobediência aos comandos previstos 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 à suspensão e cassação imediata de alvará de funcionamento,
inclusive com o uso do poder de polícia.

Art.11 - As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão ser
reavaliados a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica
do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo, enquanto durar o
estado de emergência.

Art.12 - 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°, podendo ser revisto de acordo com o quadro epidemiológico do
Município.

Mando, portanto, a todas as autoridades a conhecimento e a
execução do Presente Decreto e a quem pertencerem que o cumpram e o
façam cumprir tão inteiramente como nele se contém.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
BENTO/MA, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO
ANO DE DOIS E VINTE.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE,

LUIZ GONZAGA BARROS
Prefeito de São Bento/MA

FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
Chefe de Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 099/2020-GAB

São Pedro da Água Branca/MA, 28 de maio de 2020.

Ref.: Encaminha (DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA )
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Excelentíssimo Senhor Presidente
SR. OTELINO NETO

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa colenda Casa Legislativa os anexos
referentes aos decretos: Decreto nº. 004/2020, de 20 de março de 2020.
dispõe sobre as medidas de Enfrentamento e Prevenção da transmissão
da covid-19 no município e dá outras providências e o Decreto Nº. 005/
2020, de 24 de março de 2020 que declara Situação de Calamidade no
Município de São Pedro da Água Branca em virtude do aumento do número
de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
- Doença Infecciosa Viral) e dá outras providências, para que seja feito o
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reconhecimento dos mesmos por esta Augusta casa de leis. Nessa
perspectiva, e considerando a premente necessidade de seu reconhecimento
, tendo em conta a matéria veiculada no seu conteúdo, rogamos aos pares
dessa Casa que o mesmo seja reconhecido em REGIME DE URGÊNCIA.

Certo de seu pronto atendimento e externando lhe votos de estima
e elevada consideração.

Atenciosamente,

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 005/2020, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de calamidade no Município de São
Pedro da Água Branca em virtude do aumento do
número de casos suspeitos de contaminação pela
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa
Viral) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe
conferem os incisos V e XI Lei Orgânica do Município e o artigo 8º,
inciso VI, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e

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

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

CONSIDERANDO o aparecimento dos primeiros casos de
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o Governo brasileiro declarou estado de
calamidade pública a nível federal como medida é necessária ao
enfrentamento do coronavírus do ponto de vista da saúde pública, da
economia e da área social - em relação aos brasileiros mais vulneráveis;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 35.672, de 19 de
março de 2020, declara situação de calamidade, em todo o território do
Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0)

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 004, de 20 de março
de 2020, reconhece estado de emergência e instituiu procedimentos
preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do
Município em razão de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO que o Município elaborou o Plano de
Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito municipal;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 13.979 de 6 de
fevereiro de 2020 e o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO que, tendo Governo Brasileiro declarou
estado de calamidade pública a nível federal e o Governo do Estado do
Maranhão ter declarado situação de calamidade em todo o território do
Estado do Maranhão, todos devidamente justificados e de aplicação
obrigatório no Município de São Pedro da Água Branca

CONSIDERANDO finalmente, que no município de São Pedro
da Água Branca não dispõe de recursos humanos, institucionais, materiais
e financeiros suficientes para o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença em  âmbito municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada situação de calamidade, em todo o território
do Município de São Pedro da Água Branca para fins de prevenção e
enfrentamento ao coronavírus COVID-19 (Doença Infecciosa Viral, bem
como para prestação de socorro e assistência humanitária à população.

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de calamidade 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 justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde,
Art. 3º 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. 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.

Art. 5º 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.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA – MARANHÃO, AOS 24 DIAS DO MÊS DE
MARÇO DE 2020.

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

DECRETO Nº. 009/2020 - GP

Declara situação de Emergência em Saúde Pública
no Município de Presidente Médici/MA e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complementação às ações definidas no Decreto
Municipal nº 02/2020 de 17 de março de 2020 e dá
outras providências.

A Prefeita Municipal de Presidente Médici, no uso das
atribuições que lhe conferem a Constituição Federal de 1988, a Constituição
do Estado do Maranhão e a Lei Orgânica do Município de Presidente
Médici - MA e

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

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência (Calamidade)
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 de enfrentamento da Emergência
de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
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coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

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

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas descritos no decreto 02/2020;

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, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Presidente Médici/MA as regras, procedimentos
e medidas para o enfrentamento da citada situação de Emergência em
saúde pública,

DECRETA

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública
no Município de Presidente Médici/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. Tendo como prazo de validade 180 (cento
e oitenta) dias, tendo em vista a necessidade do monitoramento da pandemia.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 03/2020 das medidas de prevenção e
combate ao covid-19.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Emergência ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto à Administração Pública.

Art. 4º Caberá a Municipalidade 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 Situação de Emergência em
Saúde Pública, as medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 5º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a Situação de
Emergência em Saúde Pública.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo NÃO será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º. A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
5º no período de situação de emergência ou estado de calamidade pública
está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores suficientes
para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
§ 4º. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento à população,

fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 6º Ficam suspensas, por 120 (cento e vinte) dias, as férias

programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança pública e
assistência social.

Art. 7º. Fica criado o Comitê Municipal de Prevenção e Combate
ao COVID 19, que será presidido pelo Prefeito Municipal e composto
pelos seguintes membros, cuja nomeação se dará por portaria:

I – Prefeita Municipal;
II – Secretário Municipal de Saúde;
III – Secretário Municipal de Administração;
IV – Secretário Municipal de Assistência Social;
V – Secretário Municipal de Educação;
VI – Responsável pela Lipeza Pública Urbana;
VII – Assessor de Comunicação;
VIII – Coordenador da atenção primária a saúde;
IX – Coord. De assistência farmacêutica;
X – Coord. Vigilância sanitária;
XI – Comandante da guarnição da polícia militar local.
XII – Direção do centro de saúde Raimundo juruca
XIII – Médico da Saúde da família
XIV – Membro do Conselho Municipal de Saúde;
XV – Representante da Sociedade Civil;
Art. 8º. O Comitê é órgão de articulação da ação governamental e

de assessoramento da Prefeita Municipal sobre a consciência situacional
em questões decorrentes da pandemia da covid-19, bem como compete ao
Comitê definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

§ 1º. Os membros do Comitê poderão se fazer representar nas
reuniões.

§ 2º. A presidente do Comitê poderá convidar para participar das
reuniões do Comitê, de acordo com o tema a ser discutido:

I – Procuradoria Geral do Município e/ou Assessoria Jurídica
Municipal, com direito a voz e a voto na reunião para a qual forem
convidados;

II - Membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do
Ministério Público, com direito a voto na reunião para a qual forem
convidados; e

III - outras autoridades públicas e especialistas, com direito a voz
e sem direito a voto.

§ 3º. O Comitê se reunirá sempre que convocado pela sua
Presidente.

§ 4º. O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta e o
quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 5º. Além do voto ordinário, o Presidente do Comitê terá o voto
de qualidade em caso de empate.

§ 6º. O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários
com o objetivo de auxiliar no cumprimento de suas atribuições.

§ 7º. A Secretaria-Executiva do Comitê será exercida por pessoa a
ser indicada pela sua Presidente.

§ 8º. A participação no Comitê e nos grupos de trabalho será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

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

I - 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
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estritamente necessário;

II - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos por todo o
período determinado neste decreto, acesso aos interessados, como
alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal
nas unidades de atendimento;

III - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência,
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;

IV - reorganização da jornada de trabalho dos servidores após a
suspensão total dos serviços, permitindo que o horário de entrada ou
saída, ou ambos, em regime de rodízio, a critério do dirigente máximo do
órgão ou entidade municipal;

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

VI - 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 recadastramentos, provas de vida ou quaisquer outras
providências administrativas;

VII - 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 terá suspensão total
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança pública,
assistência social e serviço funerário, até o dia 26/04/2020.

Art. 10 Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de emergência.

Parágrafo único A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

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

Art. 12 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. 13 Fica determinado o fechamento de todas as atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 26 de
abril de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os seguintes
estabelecimentos:

a) farmácias;
b) hipermercados, supermercados e mercados;
c) clínica e loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
d) padarias;
e) açougues;
f) peixarias;
g) postos de combustíveis;
h) pontos de venda de água e gás;
i) oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim

como restaurantes e pontos de parada e descanso às margens das rodovias;
j) serviços funerários;
l) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;

m) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,
a guarda e a custódia de presos;

n) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das
áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Permanece a vedação de consumo de alimentos em restaurantes,
lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no balcão, serviço
de drive thru e tele-entrega.

§ 2º Fica determinado o fechamento dos centros comerciais, à
exceção dos respectivos espaços de circulação, de acesso e dos serviços já
excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre as 6:00h e 19:00h, de segunda a
sexta e aos sábados de 06:00h às 12:00 h;

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º 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.

§ 6º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 14 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. 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 epidemia causada pelo
COVID-19.

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.

Art. 17 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. 18 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 - 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. 19 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
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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. 20 Para enfrentamento da Situação de Emergência de Saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

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

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

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

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

Art. 21. 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. 22. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto.

Art. 23. Fica o Município de Presidente Médici/MA 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. 24.  Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada
a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do
servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único. Demonstrada a necessidade de maior número
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 25. 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. 26. Ficará a cargo da Secretaria de Administração e Finanças
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.

Paragrafo único Na hipótese de estado de calamidade poderão
ser abertos créditos extraordinários.

Art. 27. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as

suspensões dispostas no art. 65 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário, em especial, o decreto municipal
nº 04, de 26 de março de 2020.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, EM 17 DE ABRIL DE 2020.

ILVANE FREIRE PINHO
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Ofício nº 065/2020-GAB

Vila Nova dos Martírios/MA, 01 de junho 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
- Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750
Assunto: Encaminhamento de Decreto nº 024/2020 – Para Homologação.

Ilmo. Senhor Presidente,

O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, Estado
do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
01.608.475/0001-28, com sede administrativa na Prefeitura Municipal,
situada à Av. – Rio Branco, S/N, Centro CEP: 65.924-000, neste ato
representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal KARLA BATISTA
CABRAL SOUZA, vem mui respeitosamente, à presença de V. Excelência,
encaminhar uma via do Decreto Municipal nº 024/2020, de 27 de Março
de 2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o território do
município de Vila Nova dos Martírios/MA, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus - 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).

(anexos também: Cópia da ata da 1ª sessão extraordinária do 7º
período da 6ª legislatura da câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios
estado do Maranhão na qual se aprova o estado de Calamidade. Cópia
do Decreto Municipal 024/2020.

Isto posto, na oportunidade renovamos nossos votos de estima e
consideração.

 Atenciosamente,

KARLA BATISTA CABRAL SOUZA
Prefeita Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 024/2020

Vila Nova dos Martírios (MA), 27 de março de 2020.

Declara situação de Calamidade Pública no Município
de Vila Nova dos Martírios (MA), em virtude do
aumento do número de infecções pelo vírus H1N1,
da existência de casos confirmados do COVID-19
(Doença Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0), em
âmbito estadual, bem como, da ocorrência de chuvas
intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) que atingiram a
população local.
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A Prefeita Municipal Karla Batista Cabral Souza de Vila Nova

dos Martírios (MA), no uso das atribuições que lhe confere na Lei Orgânica
do Município.

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial,
no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus
(Covid-19);

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 Vila
Nova dos Martírios (MA);

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que países redobrem o comprometimento contra a pandemia do
Novo Coronavírus (Covid-19);

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 novo coronavírus, 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 prevê medidas de enfrentamento de saúde
pública do presente surto de COVID-19;

CONSIDERANDO o Plano de Contingência elaborado pelo
Município de Vila Nova dos Martírios (MA);

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 que o Município Vila Nova dos Martírios
está na lista de município maranhenses atingidos pelas intensas chuvas,
conforme Anexo Único do Decreto n.º 35.672 de 19 de março de 2020, do
Governo do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do
Maranhão do Decreto n.º 35.677 que estabelece medidas de prevenção do
contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção
humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória n.º 926 de 20
de março de 2020, que alterou a Lei Federal n.º 13.979/2020.

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;

CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma
importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território
do município;

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental
de maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em
situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção
desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais
que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

CONSIDERANDO que o Código Penal prevê em seu artigo
268, como crime contra a saúde pública: “[...] Infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa; Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.”;

DECRETA:

Art. 1º O Município Vila Nova dos Martírios, no exercício de sua
competência suplementar, decreta situação de calamidade, em todo o
território do Município de Vila Nova dos Martírios (MA), 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 do Município de Vila Nova
dos Martírios (MA), atingido pelas intensas chuvas (COBRADE
1.3.2.1.4).

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 as apresente 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.
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§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 - Fica criado o Comitê Municipal de Prevenção e Combate
à COVID-19 que será presidido pelo Prefeito Municipal e composto
pelos seguintes membros:

I – Secretário Municipal de Administração;
II – Secretário Municipal de Saúde;
III – Superintendente da Vigilância Sanitária Municipal;
Parágrafo único. O Comitê de que trata o caput deste artigo terá

a atribuição de coordenar as ações preventivas e repressivas de todos os
órgãos da administração pública municipal, nas atividades meio e finalísticas,
na prevenção e no combate à COVID-19, podendo expedir recomendações,
avaliar riscos e decidir sobre assuntos previstos neste Decreto.

Capítulo I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 4º - Em razão da necessidade de se intensificar as medidas de
enfrentamento ao vírus H1N1 e Novo Coronavírus (COVID-19), bem
como, a fim de resguardar a saúde da coletividade, FICAM SUSPENSAS,
até o dia 02 de abril, podendo ser prorrogado:

I – A realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração
de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivos, que exijam a
expedição de licença por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão e/ou da Delegacia de Costumes;

II – As atividades e os serviços não essenciais, tais como:
a) casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
b) boates, danceterias, salões de dança;
c) casas de festas e eventos;
d) feiras, exposições, congressos e seminários;
e) clubes de serviço e de lazer;
§1º – Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão efetuar

entrega em domicílio (delivery) e disponibilizar a retirada no local de
alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento,
pelo sistema drive-thru, desde que adotadas as medidas estabelecidas
pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da
propagação de infecção viral relativa ao COVID-19 ou atendimento no
local deste que não promova aglomeração de pessoas.

§2º - As atividades administrativas e os serviços essenciais de
manutenção de equipamentos, dependências e infraestrutura referentes
aos estabelecimentos cujas atividades estão incluídas nos incisos do caput,
poderão ser realizadas com adoção de escala mínima de pessoas e, quando
possível, preferencialmente por meio virtual.

§ 3º Poderá ser excepcionalmente autorizada a realização de eventos,
mediante prévia análise das fundadas justificativas para a inevitabilidade
do seu adiamento ou cancelamento, pelo Comitê de que trata o art. 3º deste
Decreto;

Art. 5º – Não estão inclusos na suspensão de que trata os art. 4º e
5º deste decreto:

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

II – A distribuição e a comercialização de medicamentos;
III – A distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por

supermercados e congêneres;
IV – Os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de

água;
V – Os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica, gás e combustíveis;
VI – Os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII – Serviços funerários;
VIII – Serviços de telecomunicações;
IX – Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X – Segurança privada;
XI - Imprensa;

Art. 6º - A partir do dia 28 de março de 2020 e, por tempo
indeterminado, todas as demais atividades com potencial de aglomeração
de pessoas, não incluídas nas restrições do art. 4º, deverão funcionar com
medidas de restrição e controle de público e clientes, bem como deverão
adotar as demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de
prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa
ao COVID-19.

Art. 7º. Fica vedada, a partir de 27/03/2020, à circulação de pessoas
no perímetro urbano do Município de Vila Nova dos Martírios(MA) no
horário compreendido entre as 19h00min até 05h00min do dia seguinte,
até o dia 02 de abril, podendo ser prorrogado.

§1º O disposto neste artigo não se aplica a:
I - Servidores públicos em serviço de combate à calamidade pública

definida neste decreto;
II - A circulação justificada de pessoas, com vistas a garantir o

atendimento de necessidades básicas e essenciais, a exemplo da compra de
medicamentos, insumos para garantia da saúde e higiene pessoal e demais
mantimentos indispensáveis à sobrevivência humana.

III – Pessoas que estejam realizando, comprovadamente, atividades
acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a
cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.

IV - Trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.

Art. 8º - Durante o período de emergência em saúde decretado no
Município, todo e qualquer veículo de transporte rodoviário de passageiros,
regular ou alternativo, proveniente de estados onde já decretada situação
de emergência por conta do novo coronavírus, deverá, quando da entrada
no território municipal, passar por inspeção da Guarda Municipal e Vigilância
Epidemiológica do Município, a fim de que seja averiguada a existência no
veículo de passageiros com sintomas da infecção.

§ 1º - Detectado, na inspeção de que trata este artigo, que
passageiros do transporte rodoviário estão com sintomas do novo
coronavirus, providências deverão ser adotadas pelas autoridades municipais
para informação do caso suspeito para a cidade e estado de origem.

Art. 9º - A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas
determinadas neste Decreto ficará a cargo da Secretaria de Saúde do
Município, a qual poderá solicitar apoio da Policia Militar.

Capítulo II
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 10º – Ficam suspensas por 15 (quinze) dias as atividades dos
órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, ressalvadas
as desenvolvidas pela:

I – Secretaria Municipal de Saúde;
II – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
III – Secretaria Municipal de Obras;
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a III
laborem em regime de tele trabalho, conforme determinação de seus
respetivos dirigentes.

Art. 11- Ficam suspensos:
I - A realização de congressos, seminários, plenárias e similares

organizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, ou que sejam
realizados nas suas dependências, que não sejam urgentes e inadiáveis;

II - A autorização para afastamento, em missão oficial, de servidores
públicos municipais ao exterior ou a outros Estados, exceção feita a casos
urgentes e inadiáveis, mediante requerimento dirigido ao Secretário
Municipal de Administração;

Art. 12 - Sempre que possível, as reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais), utilizando-se dos meios
tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis.

Art. 13 - Os servidores públicos municipais e demais colaboradores
que apresentem sintomas respiratórios e/ou febre serão afastados
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administrativamente por até 14 (quatorze) dias, devendo comunicar
imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação:

I – Prefeito Municipal, no caso de Secretários Municipais e
dirigentes de órgãos ou entidades;

II - À respectiva chefia imediata, no caso de servidor ou colaborador,
a qual remeterá a documentação, conforme o caso, ao dirigente do órgão ou
entidade ou ao fiscal do contrato para demais providências.

§1º Em casos de afastamento administrativo, haverá visita e
verificação domiciliar por equipe de saúde do Programa.

§2º Sempre que possível e observada a natureza da atividade, o
afastamento de servidores e colaboradores dar-se-á sob o regime de tele
trabalho, por meio do uso de tecnologia de informação e de comunicação
disponíveis.

§3º Durante o período de afastamento, os servidores públicos
municipais e demais colaboradores não poderão se ausentar do Estado do
Maranhão, salvo se previamente autorizado pela equipe de saúde da
responsável.

Art. 14 - Os gestores dos contratos de prestação de serviços
deverão notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas
em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários
quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de febre ou sintomas respiratórios, sob pena de responsabilização
contratual, em caso de omissão.

Art. 15 - Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - Sintomas respiratórios: tosse seca, dor de garganta, mialgia,

cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.
II - Caso suspeito: aquele que estiver sob tratamento médico em

procedimento de investigação para confirmação ou não da infecção por
COVID-19.

III - Contato próximo: estar a aproximadamente 2 (dois) metros
de distância de um paciente com suspeita de infecção por COVID-19,
dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado,
sem uso de equipamento de proteção individual.

Art. 16 - O servidor municipal que descumprir as determinações
dispostas neste Decreto estará sujeito às sanções previstas em seu
respectivo regime jurídico.

Parágrafo único. No caso de servidores públicos municipais que
tenham sido afastados administrativamente, em razão do disposto neste
Decreto, e que descumprirem as restrições previstas neste regulamento
durante o afastamento, serão computadas como faltas injustificadas os
dias de ausência, além de outras sanções cabíveis.

Art. 17 - Em caso de descumprimento das medidas previstas
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais
práticas de infrações administrativas, cíveis e penais, sujeitando os
infratores na prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Parágrafo Único. Se o descumprimento de que trata o caput
ensejar ônus financeiro ao Sistema de Saúde Municipal, a Secretária de
Saúde encaminhará o fato à ciência da Procuradoria Geral do Município,
para a adoção das medidas de reparação de danos materiais em face do
agente infrator.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. 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. 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-

SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE VILA NOVA

DOS MARTÍRIOS, Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de Março de 2020.

KARLA BATISTA CABRAL SOUZA
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

Ofício nº  144 / 2020-GAB

Gonçalves Dias-MA, 18 de maio de 2020

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa
 Palacio Manuel Beckman
 Av. Jeronimo de Albuquerque
Sitio do Rangedor Calhau - Sao Luis/MA - Maranhao
Assunto: Pedido de reconhecimento de Estado de Calamidade

Senhor Presidente,

Tendo em vista a edição do Decreto Municpal nº022/2020 que
Declarou Esatdo de Calamidade em todo território do Município  de
Gonçalves Dias, em virtude da pandemia pela COVID-19, solicito o
reconhecimento  do Estado de Calamidade Pública em Saúde, nos termos
que preleciona o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Neste momento crítico, em função dos registros da proliferação
do  coronavírus no âmbito de Gonçalves Dias/MA, faz se necessário
adoção de  novas medidas para o combate e enfrentamento da COVID-19,
e portanto, aprovação do parlamento estadual é necessária para que o
Município possa fazer investimentos em prevenção e atendimento sem
que haja conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em razão disso, encaminhamos em anexo a este pedido, o decreto
municipal nº22/2020, publicação no diário oficial e ata da Cãmara Legislativa
de Homologação por unanimidade, para fins do Reconheciemnto do Estado
de Calamidade Pública, enquanto perdurar a pandemia.

Eis, Senhor Presidente as razões pelas quais, o signatário registar
sua confiança de que a Assembléia Legislativa segurira em sua usual
sensibilidade para proceder ao  Reconhecerreconhecimento do Estado de
Calamidade Pública em Saúde  em nosso município.

Atenciosamente,

ANTÔNIO SOARES DE SENA
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº. 022/2020.

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

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

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

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

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

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

em cidades próximas, em todo o Estado do Maranhão e Estados vizinhos,
ficando evidente a necessidade da fiscalização e controle sanitário;

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o

território do Município de Gonçalves Dias-MA para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus) e em virtude do aumento
do número de infecções pelo vírus H1N1.

Art. 2º - Além das medidas aplicáveis ao Município, constantes
do Decreto Municipal nº 20, de 20 de março de 2020, fica determinado,
devido à situação de calamidade pública decretada, com o objetivo de
fiscalização, controle e diagnóstico de casos suspeitos do COVID-19 e o
vírus H1N1, a realização de controle sanitário pelas autoridades
competentes, no âmbito de todo território Municipal, enquanto vigorar
este Decreto.

Art. 3º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus de
que trata este Decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020.

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

Art. 4º - Para enfrentamento da emergência de saúde pública,
poderão ser contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
agentes de combate às endemias e outros profissionais, por prazo
determinado de 90 (noventa) dias, prorrogáveis pelo mesmo período. 

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

Art. 6º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas
a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO PREFEITO DE GONÇALVES DIAS,

ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS
DE MARÇO DO ANO DE 2020.

ANTÔNIO SOARES DE SENA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A   Nº    333/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 020/2020-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores  CARLOS EDUARDO

FERNANDES MACIEL, matrícula nº 1657006 e PAULO MARCELUS
CASTRO SILVA, matrícula nº 1653088, ambos lotados na Diretoria de
Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente,  como Fiscal e
Fiscal Substituto do Contrato nº 09/2020, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA  e a Empresa DB MORAES
SOUZA-ME, conforme   Processo  nº 0712/2020-AL, que tem por objetivo
do contrato prestação de serviços de  Assistência Técnica relativos à
manutenção corretiva com substituição de peças e componentes de
equipamentos de informática, conforme determina o Art. 25 da Resolução
Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de
junho  de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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