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PROJETO DE LEI Nº 195 /2020

Institui a Política Estadual de Assepsia no Maranhão,
para conter a transmissão de doenças
Infectocontagiosas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Com o objetivo de retomada das atividades no Estado do
Maranhão fica instituída a política de Assepsia de ambientes no Estado.

Art. 2º - Os locais públicos ou privados, fechados ou abertos de
acesso coletivo, inclusive meios de transportes, bem como, eventos,
estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, Templos Religiosos, espaços
de lazer e locais de alta circulação de pessoas, deverão realizar processo de
Assepsia a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, bem
como disponibilizar cabines de Assepsia e equipamentos de higiene de
fácil visualização e acesso a toda população.

Art. 3º - O processo de assepsia compreende o tratamento de
todos os ambientes incluindo paredes, tetos, pisos, mobiliários, superfícies
planas e a disponibilização de equipamentos de higiene em locais que
possuam circulação, entrada e saída de pessoas.

Art. 4º - As empresas que realizarão o processo deverão utilizar
somente produtos cujos seus fabricantes possuam registros dos mesmos
junto a ANVISA, onde deverá constar obrigatoriamente “PRODUTO
PARA USO EM HUMANOS”. Bem como a comprovação de sua eficácia.

Art. 5º - Os produtos utilizados no procedimento de assepsia
deverão ser devidamente autorizados pela ANVISA, não podendo ser
nocivos à saúde e ao meio ambiente, com as especificações que garantam a
qualidade da assepsia das pessoas.

Art. 6º - A fiscalização e controle da obrigatoriedade do cumprimento
desta Lei será de competência das Prefeituras, que deverão fiscalizar as
empresas, bem como, os produtos por elas utilizados.

§ 1º.  Caso a empresa vier a utilizar produto com princípio ativo
diverso, ou produto fornecido por empresa não certificada pela ANVISA,
incidirá em multa de 5 salários mínimos sem prejuízo de implicação penal
pela utilização de produto adulterado, nos termos do art. 273 do CP

§ 2º.  Ainda incorrerá nas mesmas penas do parágrafo anterior, a
empresa que executar os serviços com produtos fora da data de validade
fixado pelo fabricante do Produto devidamente registrado junto a ANVISA.

§ 3º.  A reincidência nos termos fixados nessa lei, acarretará na
perda do alvará de funcionamento do estabelecimento, sem prejuízo das
penalidades anteriormente estabelecidas.

Art. 7º - Fica obrigatória a instalação de cabines antissépticas em
locais públicos e/ou privados como Parques, Shopping Centers,
Hipermercados, Estações de Transporte Coletivo e locais com grande
circulação de pessoas, sendo certo que é de responsabilidade do
estabelecimento orientar os frequentadores a passarem pela cabine de
assepsia ao ingressar e ao sair do respectivo local, bem como, da necessidade
de higienização das mãos, de acordo com os protocolos da OMS.

§ 1º.  As cabines antissepticas deverão estar acompanhadas de
produto específico para pele humana, com uso dérmico, produzidos por
fabricante devidamente homologado na ANVISA utilizando o princípio
ativo digluconato de clorexidina a 0,2%, com registro na classe cosmético
na apresentação exclusiva para túneis de assepsia, sendo certo que o
produto deverá estar registrado na ANVISA, bem como, a empresa deverá
ser certificada para produção de tal produto, sendo obrigatória a
apresentação da documentação do registro do produto, bem como todos
os testes que garantem as ações antissépticas bem como laudo de
dermatologicamente testado.

§ 2º.  As cabines serão fornecidas e adequadas de acordo com o
fluxo de pessoas do local onde forem instaladas.

§ 3º.  A cabine antisséptica fará parte das exigências legais para
obtenção do alvará de funcionamento, bem como sendo indispensável
para sua concessão, de modo que a sua ausência acarretará na perda do
respectivo alvará de funcionamento.

§ 4º.  Da data em que a presente norma entrar em vigor até a
renovação do respectivo alvará de funcionamento, os contribuintes poderão
utilizar-se do documento específico de utilização do produto, sendo certo
que é indispensável a formalização, bem como, da instalação da respectiva
cabine.

Art. 08º - Para adequação dos serviços descritos nos arts. 2º., 3º.
4°., bem como, para instalação das cabines mencionadas no art. 8°., fica
concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da entrada em
vigor da presente, para que os contribuintes possam promover o
cumprimento da presente lei, sendo certo que após esse período terá início
a fiscalização por parte das Prefeituras.

Art. 09º - As disposições posteriores regulamentares desta Lei
definirão o detalhamento técnico de sua execução, indicando os padrões
mínimos de limpeza e a periodicidade dos processos de assepsia

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei aos órgãos
públicos correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 02 de junho de 2020. - Wellington do

Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando o impedimento do contato humano que o
COVID-19 nos impõe, temos que levar em conta o quanto a perda do
contato humano nos entristece, obrigando-nos a manter distância daqueles
que amamos, principalmente nos privando do último adeus aumentando
ainda mais a dor pela perda de familiares e entes queridos. Devemos agora
preparar-nos para o retorno das atividades e de nossa convivência daqui
por diante, teremos um grande desafio à frente, a retomada do comércio,
lazer e educação.

Para que todos possam se sentir seguros em voltar ao trabalho e a
rotina diária, o trabalho de assistência à saúde, física e emocional, vão
requerer conhecimento, apoio e inovação. A pandemia demonstrou o quanto
os cuidados de saúde são fundamentais e estratégicos. Assim, devemos ter
a mesma agilidade operacional demonstrada para o bloqueio do vírus,
reabilitando e melhorando todo o setor da saúde.

As cabines e processos de assepsia, ajudarão a população a se
sentirem mais seguros na retomada de suas atividades, lembrando da
importância em manter o processo de prevenção, a fim de controlar
disseminação do vírus.

O ATIVO CLOREXIDINA, composto químico eficiente na
eliminação de bactérias, vírus e alguns fungos e leveduras. Quando comparada
ao álcool etílico (etanol), apresenta uma atividade antimicrobiana imediata
mais lenta, porém de efeito mais prolongado o que a torna um excelente
antissépticos. Apresenta-se na forma de diversos sais sendo o digluconato
o mais empregado por ser mais solúvel em água e em pH fisiológico. De
acordo com sua literatura técnica, o uso da clorexidina é bastante amplo e
tem sido empregada em equipamentos, roupas, hospitais, consultórios
odontológicos e outras unidades de saúde, na antissepsia da pele e
membranas mucosas; e no tratamento de feridas e queimaduras. O uso de
clorexidina para a higienização das mãos é seguro.

Porém não deve ser utilizada isoladamente, mas sim dentro de
uma formulação adequada e esse produto deve ser devidamente registrado
na Anvisa, para uso em humanos

PROJETO DE LEI Nº 196 /2020

Dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos
durante a pandemia de Coronavírus no Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica proibido no Estado do Maranhão, a apreensão de
veículos pelo não pagamento de tributos pelo período de 120 (cento e
vinte) dias a contar da data da publicação desta lei.
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Parágrafo único – Os tributos mencionados no caput são as Taxas

de Licenciamento e Seguro Obrigatório, bem como o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Nagib Haickel, 01 de junho de 2020. - Wellington do

Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O IPVA, imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores,
pode ser definido como um tributo sobre a propriedade de veículos sujeitos
a registro e licenciamento, tem previsão constitucional e é cobrado
anualmente pela Receita Estadual.   No entanto, essa conduta é arbitrária
e ilegal, pois tem o intuito coercitivo de cobrança do tributo.

Nesse sentido, confisco é o ato pelo qual se apreendem ao fisco
bens pertencentes a outrem. Assim, a Constituição Federal determina em
seu Art 150, IV que: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: IV – utilizar tributo com efeito de confisco”.

Dessa forma,  fica claro que o princípio do não confisco garante
que o Estado não pode utilizar os tributos para retirar os bens do cidadão,
e até mesmo o STF já tratou dessa questão, no sentido de considerar
inconstitucional apreender bens com o fim de receber tributos:

“Súmula nº 70
É INADMISSÍVEL A INTERDIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO COMO MEIO COERCITIVO
PARA COBRANÇA DE TRIBUTO.”

“Súmula nº 323
É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS
COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS.”

“Súmula nº 547
NÃO É LÍCITO À AUTORIDADE PROIBIR QUE O
CONTRIBUINTE EM DÉBITO ADQUIRA
ESTAMPILHAS, DESPACHE MERCADORIAS NAS
ALFÂNDEGAS E EXERÇA SUAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS.”

PROJETO DE LEI Nº 197/2020

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

.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º – Esta Lei institui e dispõe sobre indenização e pensão

especial decorrente de óbitos por ausência de leitos de UTI no período de
calamidade pública decretada no Estado do Maranhão, decorrente do
coronavírus (COVID19).

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

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

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

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

saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do
coronavírus (COVID-19).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9º – Prescreve em cinco anos o direito de requerer,
administrativa ou judicialmente, a indenização e a pensão por lucros
cessantes previstos nesta Lei.
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Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 18 de maio de 2020. - Wellington do

Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

PROJETO DE LEI N° 198/2020

Dispõe sobre a suspenção de pagamentos dos
financiamentos de veículos automotores, e aqueles
locados utilizados por motoristas taxis, aplicativos e
moto taxistas, enquanto perdurarem medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento decorrente do novo coronavírus(covid-
19).

Art. 1º Fica vedado o pagamentos dos financiamentos de veículos
automotores, e aqueles locados utilizados por motoristas de taxis,
aplicativos e moto taxistas, enquanto perdurarem medidas temporárias de
prevenção ao contagio e de enfrentamento da propagação decorrente do
novo coronavirus (covid-19).

Art. 2º A suspensão do pagamento, conforme previsto no artigo
anterior, dispensará a cobrança de multas e juros e mora.

Art. 3º Estas medidas são válidas enquanto vigorar o plano de
contingência do governo do Estado.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 28 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Diante do atual cenário, especialmente agravado pela pandemia

do coronavírus (covid-19) e levando em consideração o fato de que nesse
período o isolamento social tem sido o predominante, milhares de
trabalhadores autônomos vem sofrendo com os efeitos econômicos
causados pela pandemia.

Os motoristas de taxis, aplicativos e os mototaxistas são alguns
desses profissionais que tiveram seus ganhos drasticamente reduzidos
ocasionando um descontrole nos compromissos, inclusive com os
mencionados no presente projeto de lei.

Sendo assim, se faz necessário atender esses profissionais, com
medidas facilitadoras capaz de diminuir as dificuldades financeiras nesse
período de enfrentamento à pandemia da covid-19.

Por estas razões submeto esse projeto de lei a V. Exas., contando
com o apoio dos ilustres pares desta Casa Legislativa, nesse delicado
momento que passamos para sua imediata aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 28 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 199/2020

Dispõe sobre medida de proteção aos maranhenses,
durante o plano de contingência do governo do estado
do Maranhão.

Art. 1º Fica vedado às operadoras de plano de saúde, exigir carência
àqueles usuários que cancelaram o contrato durante a vigência do plano de
contingência do governo do estado do Maranhão contra a COVID-19.

Parágrafo Único. A carência de que trata o caput, refere-se a eventual
retorno do consumidor ao plano de saúde após o término do plano de
contingência do governo do estado do Maranhão.

Art. 2º Em caso de descumprimento desta lei, ensejará multa
referente ao valor de cada mês do plano de saúde, pelo período que durar
a carência.

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

em São Luís, 28 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente medida visa evitar que as operadoras de plano de

saúde aproveitem a crise sanitária para romper com o regramento básico
de garantias assistenciais, além de coibir que seus interesses financeiros
sejam colocados à frente do direito à vida.

Recentemente a Agência Nacional de Saúde (ANS) propôs um
acordo às operadoras de plano de saúde que visava resguardar beneficiários
e prestadores de serviços de saúde, ao mesmo tempo em que proporcionava
maior liquidez para as operadoras, num momento totalmente atípico, em
que é essencial o engajamento de todos os segmentos para a mitigação das
graves consequências da pandemia.

Ocorre que a grande maioria das empresas optaram por não aderir
à proposta, indicando que estão em boa situação de liquidez financeira e
que, portanto, não precisam recorrer às reservas técnicas para o
enfrentamento da pandemia.

Sendo assim, entendemos que a proposição em questão não
acarretará  prejuízo as operadoras de planos de saúde, mas garantirá,
principalmente, direitos ao consumidor, na medida em que, veda a exigência
de carência à usuários que queiram retornar aos planos de saúde após o
término do plano de contingência do governo do estado do Maranhão
contra o coronavírus.

Em razão do exposto, pedimos o apoio dos parlamentares para a
aprovação da presente matéria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 28 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 200/2020

Dispõe sobre a permanência do profissional
Fisioterapeuta nos Centros de Terapia Intensiva –
CTIS do Estado do Maranhão, adulto, neonatal e
pediátrico no período de pandemia ocasionado pelo
vírus COVID-19.

Art. 1º É obrigatória a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta
para cada 10 leitos, nos Centros de Terapia Intensiva (CTI) – Adulto,
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Pediátrica e Neonatal, de Hospitais e Clínicas públicas ou privadas, nos
turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 24 horas.

Art. 2º Os profissionais fisioterapeutas deverão apresentar título
de especialista profissional expedido pela ASSOBRAFIR (Associação
Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia
Intensiva) e outorgado pelo COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional), ou especialização latu senso em áreas afins, que se
dará a exigência do setor específico, e deverão estar disponíveis em tempo
integral para assistência aos pacientes internados nos CTIS, durante o
horário em que estiverem escalados para atuação nos referidos Centros.

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

em São Luís, 29 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A pandemia instalada no mundo nos trouxe grandes desafios e
mudou a forma como agíamos para melhor definição das políticas públicas.
A situação nos leva a tomar decisões urgentes para que o maior número de
cidadãos tenha o atendimento necessário para atravessar esse momento
crítico, com profissionais habilitados disponíveis para a assistência em
saúde.

O papel desempenhado pelo fisioterapeuta especialista em Terapia
Intensiva, que é reconhecido e disciplinado pela Resolução-COFITO nº
402/2011, inclui a aplicação de técnicas e recursos relacionados à
manutenção da permeabilidade de vias aéreas, realização de procedimentos
relacionados à via aérea artificial, participação no processo de instituição e
gerenciamento da ventilação mecânica (VM), melhora na interação entre o
paciente e o suporte ventilatório, condução dos protocolos de desmame
da VM, incluindo extubação, implementação do suporte ventilatório não
invasivo, gerenciamento da aerossolterapia e oxigenoterapia, mobilização
do doente crítico, dentre outros.

Além destas atividades desempenhadas individualmente pelo
profissional Fisioterapeuta nos CTIS, há, fundamentalmente, o trabalho
interdisciplinar na busca por soluções, incluindo a instituição de protocolos
para prevenção de complicação clínicas como, pneumonia associada à
VM, lesões traumáticas das vias aéreas, lesões cutâneas, extubação ou
decanulação acidental, além da participação durante a admissão do paciente
e durante a ocorrência de parada cardiorrespiratória.

Destarte, todo paciente em situação crítica, ou potencialmente
crítica, deve ser monitorado continuamente, demandando a participação
conjunta da equipe médica, de enfermagem e de fisioterapia. Ocorre que,
após a publicação da Resolução ANVISA nº 07 de 24 de fevereiro de 2010,
restou estabelecido que as UTIS (Unidades de Terapia Intensiva) deveriam
dispor de pelo menos 01 (um) Fisioterapeuta por 10 (dez) leitos, nos
turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 (dezoito)
horas.

Entretanto, consoante restou demonstrado, várias intercorrências
clínicas e admissões podem ocorrer nos CTIS, a qualquer momento,
demandando, dessa forma, a presença integral dos profissionais da aérea
de saúde naquelas unidades de terapia intensiva, inclusive, do Fisioterapeuta.

Inegavelmente, a ausência de um Fisioterapeuta em período de
instabilidade/intercorrência/admissão de um paciente crítico, compromete
a qualidade da assistência prestada, demandando, assim, a presença de um
Fisioterapeuta em tempo integral, ou seja, por 24 (vinte e quatro) horas.
Inúmeros estudos realizados demonstram que a presença do Fisioterapeuta
nos CTIS, em regime integral - 24 (vinte e quatro) horas -, é crucial, quando
atrelada à redução do tempo de ventilação mecânica, permanência do
paciente no CTIS e de internação hospitalar, além da redução dos custos
hospitalares. Também no mesmo sentido foi o posicionamento oriundo da
Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia
em Terapia Intensiva, através do Parecer nº. 001/2013.

Ademais, a Portaria Ministerial nº. 930, de 10 de maio de 2012,
determinou a presença de um Fisioterapeuta, por tempo integral, nos
CTIS neonatais. Importa destacar, que a atenção à criança e ao adolescente
torna-se igualmente importante, não podendo o Estado, enquanto garantidor

do direito à saúde, atribuir tratamento indiferente aos demais administrados,
conforme exegese do art. 227, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da primeira
região, publicada em novembro de 2012, a pedido do Conselho Federal de
Medicina, consolidou o entendimento de que cursos de pós-graduação
lato sensu não conferem ao profissional o direito de inscrever-se nos
conselhos regionais como especialistas ou anunciarem tais títulos. Por
esse motivo, as exigências por profissionais capacitados que possam oferecer
suporte especifico e de qualidade a população tem sido a preocupação da
categoria. O Título de Especialista constitui a forma oficial de reconhecer
o fisioterapeuta com formação acadêmico-científica adequada e apto a
exercer uma especialidade com ética, responsabilidade e competência.

Desta forma, compreendemos que a presença do Fisioterapeuta
Especialista Profissional em Terapia Intensiva, por 24 horas diárias na
UTI, é essencial para o tratamento de pacientes críticos acometidos pelo
COVID-19, contribuindo para a redução da morbimortalidade, evidenciada
através do aumento da sobrevida, redução da ocorrência de danos e
complicações tais como infecções respiratórias, desmame prolongado da
VM, diminuição da mobilidade e declínio funcional pós alta hospitalar,
reduzindo, assim, custos diretos e indiretos associados à doença crítica e à
síndrome pós doença crítica.

Em virtude dessas considerações, notadamente, ante a complexidade
dos procedimentos adotados pelos profissionais Fisioterapeutas que atuam
nos CTIS, o elevado número de intercorrências clínicas e admissões que
incidem durante o período de 24 (vinte e quatro) horas, a comprovada
melhora dos indicadores hospitalares e financeiros, bem como ante as
exigências legais, surge à necessidade de regulamentação da presença do
Fisioterapeuta em tempo integral (24 horas) nos CTIS de todo Estado do
Maranhão sejam eles públicos ou privados.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 29 de maio de 2020. - NETO EVANGELISTA -  Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 201 /2020

ESTABELECE AS DIRETRIZES SOBRE A
DISPONIBILIZAÇÃO POR PARTE DO ESTADO
DE ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO E
ABRIGAMENTO EMERGENCIAL ÀS MULHERES
E SEUS DEPENDENTES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR, ENQUANTO DURAR
A PANDEMIA PELO COVID-19 E QUANDO FOR
DECRETADO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM
SAÚDE OU CALAMIDADE PÚBLICA,
DECORRENTE DE PANDEMIAS OU EPIDEMIAS
DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art.1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para que o Estado do
Maranhão implemente com urgência a disponibilização de espaços de
acolhimento e abrigamento, para mulheres e seus dependentes, vítimas de
violência doméstica e intrafamiliar, enquanto durar o período de quarentena
e isolamento social, em decorrência da pandemia do COVID-19, como
também, quando decretado o estado de emergência em saúde ou calamidade
pública, decorrentes de pandemias ou epidemias de doenças
infectocontagiosas e mediante o direito das vítimas de não serem obrigadas
a ficarem em confinamento com o agressor.

Art.2º. Em caso de não existência de vagas em abrigos, casas de
acolhimento ou demais equipamentos públicos da rede especializada de
atendimento às mulheres vítimas de violência, deverão ser organizados
espaços de acolhimento e abrigamento coletivos ou individuais, para
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proteção emergencial das vítimas de violência doméstica e familiar. Podendo
inclusive, o poder público fazer uso de vagas em pousadas e hotéis para
resguardar a integridade das mesmas.

Art.3º. A mulher vítima de violência doméstica e familiar, e seus
dependentes, quando houver, serão acolhidas ou abrigadas de acordo com
a gravidade do caso:

I - Em espaços de acolhida coletivos ou individuais, não sigilosos,
quando não estiverem sob risco de morte;

II - Em espaços individuais ou coletivos, sigilosos quando
estiverem sob o risco de morte.

Art.4º. O tempo de permanência da mulher e seus dependentes,
quando houver, nos espaços emergenciais de acolhimento e abrigamento
será de até 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, nos casos em que as
vítimas não estiverem sob risco de morte, de 30 dias prorrogáveis por mais
30 dias, nos casos em que as vítimas estiverem sob risco de morte, ou
ainda, enquanto durar à ameaça à integridade das vítimas.

Art.5º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei em todos
os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

Art.6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Mesmo em tempos em que não enfrentamos situações extremas

como a vivida atualmente, com a pandemia causado pelo Covid-19, o
Brasil figura como o quinto (5º) país do mundo que mais mata mulheres. E
é o pior país da América do Sul para ser uma menina/mulher, segundo o
estudo Every Last Girl da ONG internacional Save The Children. A cada
quatro (4) horas uma menina é estuprada dentro de casa, em regra, segundo
os dados do Anuário de Segurança Pública 2019. Da mesma forma, o
Disque 100, ferramenta nacional de denúncia contra violação de direitos
humanos, segue registrando números muito altos, indicando que crianças,
adolescentes, mulheres, são vítimas constates de violência dentro de casa.

A partir destes dados, o que já era muito ruim está se apresentando
ainda pior. O isolamento social que famílias em todo mundo estão
enfrentando, em decorrência da pandemia do Covid-19, vem aumentando
os casos de violência doméstica no Brasil. Na China dobraram os índices
de divórcios e de denúncias contra violência, Europa e América Latina
seguem essa mesma tendência. Em vários países do mundo, ações
emergenciais para a garantia da vida de mulheres e seus dependentes vem
acontecendo.

Os organismos internacionais de Direitos Humanos, vem
recomendando uma série de ações emergenciais para o enfrentamento à
violência doméstica durante o período de distanciamento social, como o
documento da ONU Mulheres, que aponta as 5 ações que os governos
podem fazer agora para proteger as mulheres durante a pandemia: garantir
que os serviços para todas as vítimas de abuso doméstico sejam
considerados serviços essenciais e sejam mantidos abertos e a aplicação da
lei seja sensibilizada para a necessidade de responder às chamadas das
vítimas. Siga o exemplo de Quebec e Ontário, no Canadá, que incluíram
abrigos para mulheres sobreviventes na lista de serviços essenciais. Isso
garantirá que a pandemia não leve inadvertidamente a mais traumas,
ferimentos e mortes durante o período de quarentena, dada a alta proporção
de mortes violentas de mulheres perpetradas por parceiros íntimos.

Neste sentido, outros países também têm utilizado abrigos
emergenciais para vítimas de violência doméstica e familiar, a exemplo de
Portugal, França entre outros, como forma de preservar a dignidade e a
vida destas vítimas. O aumento do feminicídio é um elemento que aparece
de forma permanente, entre as preocupações das autoridades, relativas ao
período de isolamento social.

Através da Força-tarefa de Combate ao Feminicídio, vinculada à
Comissão de Segurança e Serviços Públicos, foi lançado em março deste
ano, o “Relatório Preliminar”, que aponta as principais falhas da rede de
atendimento às mulheres vítimas de violência, que vem causando o aumento
do número de mulheres mortas em razão da sua condição de gênero. Entre
elas estão essencialmente, a ausência de recursos públicos para garantia da

oferta dos serviços da rede de atendimento, bem como a ausência de Casas
Abrigo, equipamento público que atende as mulheres e seus dependentes,
vítimas de violência doméstica e familiar, em risco de morte.

Segundo o IBGE, em pesquisa realizada em 2013, o Brasil dispõe
de 100 Casas Abrigo, o que significa que apenas 1,8% dos municípios
brasileiros tem o serviço à disposição das mulheres, que correm risco de
vida. Em muitas localidades foi constatado pela Força-Tarefa de Combate
ao Feminicídio, que as mulheres são salvas por redes de solidariedade de
outras mulheres que acolhem as vítimas em suas próprias casas, visto a
precariedade da rede especializada de atendimento à mulher no estado.
Aqui no Maranhão houve uma redução do atendimento presencial junto
aos órgãos de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as
mulheres, mas em contrapartida, segundo dados do Departamento de
Feminicídio do Estado, houve um aumento, em 2020, dos assassinatos de
mulheres no mês de abril, sendo registrados 08 (oito) casos, em comparação
aos 05 (cinco) casos notificados no mesmo período do ano de 2019. Em
tempos de pandemia a situação se agravou, com os casos de violência
doméstica crescendo, os serviços de acolhimento e abrigamento são mais
procurados.

Portanto, diante das questões apresentadas e da urgência do tema
que é tratado neste Projeto de Lei, é fundamental a disponibilização de
espaços emergenciais para atender mulheres e suas famílias, vítimas de
violência doméstica e familiar, como forma de evitar que mais vidas sejam
ceifadas pelo machismo e a misoginia ainda tão forte em nossa sociedade.
Situação que se encontra agravada pelo confinamento social em decorrência
da pandemia do COVID-19.

Pelo exposto, apresentamos à consideração dos nobres pares este
Projeto de Lei, confiando na sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de junho de 2020. FELIPE DOS PNEUS –
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005 / 2020

Dispõe sobre a criação de barreiras sanitárias nas
rodovias estaduais, durante o período de Pandemia
do Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.

Art. 1º – Fica determinada a implantação de barreiras sanitárias
nas rodovias estaduais do Maranhão, principalmente nos limites com
outros Estados e em rodoviárias, enquanto perdurar o Decreto de
Calamidade Pública referente a Pandemia do Covid-19.

Art. 2º – A instalação das barreiras sanitárias importará na
verificação das pessoas que estiverem em trânsito, em razão de possível
contaminação pelo Covid-19 e o seu encaminhamento para o atendimento
médico, se necessário.

Art. 3º – As barreiras sanitárias deverão ser implantadas mediante
ação conjunta do Estado com os Municípios, sob a coordenação da
Secretaria de Estado da Saúde.

Parágrafo único – O órgão mencionado no caput deste artigo,
estará dotado do poder de polícia, se necessário, podendo agir
coercitivamente para o cumprimento desta Lei.

Art. 4º – As barreiras sanitárias deverão ser instaladas,
prioritariamente, nas praças de pedágios, postos policiais, próximas aos
limites das divisas estaduais e rodoviárias.

Parágrafo único – O controle e gerenciamento e regulamentação da
adesão a instalação das barreiras sanitárias será da Secretaria Estadual de
Saúde, que disporá de canal eletrônico para que os municípios acessem as
informações necessárias à sua implementação.

Art. 5º – Os casos de contaminação detectados nas barreiras
sanitárias, deverão ser imediatamente informados à SES – Secretaria de
Estado de Saúde, para compor os relatórios diários de avanço da doença
Covid-19 no Estado do Maranhão.

Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá
sua vigência limitada ao Período do Decreto de Calamidade Pública do
Covid-19.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de junho de 2020. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 192 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de lei 192 /2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2020. – ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV.

REQUERIMENTO Nº 193 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de lei 182, 191 e 193 /2020 todos de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2020. – ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV.

REQUERIMENTO Nº 194 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que seja solicitado à Diretoria Executiva da
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, na pessoa do
Senhor Presidente Marcos Grande, a elaboração do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários da categoria que deverá ser formatado pelo Diretor de
Recursos Humanos e aprovado pelo Conselho Administrativo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2020. – ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV.

INDICAÇÃO Nº 743/2020

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex.ª que após ouvida Mesa,
seja encaminhada a seguinte indicação ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa,
sugerindo alterações no Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020. São
eles:

I - Inclusão das lactantes no grupo de vulneráveis, por haver o
risco eminente de transmissão do vírus durante a amamentação, direta ou
indireta, do bebê.

II - Execução de trabalho remoto, durante o período de pandemia
do novo Coronavírus, por servidores públicos com filhos que estejam em
idade escolar ou inferior, sendo necessária apresentação de declaração de
acompanhamento escolar dos filhos devidamente matriculados.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 28 de maio de 2020. - Neto Evangelista - Deputado Estadual

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
DO MARANHÃO, referente ao Processo Administrativo nº 1235/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante
o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos
causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/
2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL:
O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO MARANHÃO - CNPJ nº
00.820.295/0001-42.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE PASTOS BONS,
referente ao Processo Administrativo nº 1106/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas para população de baixa renda,
em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE PASTOS BONS - CNPJ nº 05.277.173/0001-75.  São Luís – MA, 01
de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE BACABEIRA,
referente ao Processo Administrativo nº 1106/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE BACABEIRA - CNPJ nº 01.611.396/0001-76.  São Luís – MA, 01 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral
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ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXIAS, referente ao Processo Administrativo nº 1218/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e
cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAXIAS - CNPJ nº 06.082.820/0001-56.  São Luís –
MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 20/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO CRIARE DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL - ICADTS,
referente ao Processo Administrativo nº 1159/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas
alterações. DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e INSTITUTO CRIARE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E SOCIAL - ICADTS - CNPJ nº 35.173.156/0001-59.
São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 22/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO GUARANI, referente ao
Processo Administrativo nº 1136/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição
de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros,

nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
INSTITUTO GUARANI - CNPJ nº 24.979.150/0001-57.  São Luís –
MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 28/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA
LOCALIDADE CLEMENTE II, referente ao Processo Administrativo
nº 1149/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil
duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA
LOCALIDADE CLEMENTE II - CNPJ nº 05.828.807/0001-30.  São
Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 33/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRAJAÚ, referente ao Processo Administrativo nº 1179/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 200 (duzentas) cestas básicas para população
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual
está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas
no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA
DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - CNPJ nº 06.377.063/0001-
48.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 38/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO DISTRITO DE SANTO ONOFRE, PE AUZILANDIA SANTA
LUZIA - MA, referente ao Processo Administrativo nº 1142/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 755 (setecentas e cinquenta e
cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
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alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ONOFRE, PE
AUZILANDIA SANTA LUZIA - MA - CNPJ nº 15.050.448/0001-97.
São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 52/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS SETOR DOS MIRANDAS, referente ao Processo
Administrativo nº 1512/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 855
(oitocentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 28/05/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES RURAIS SETOR DOS MIRANDAS - CNPJ nº
01.264.355/0001-50.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 54/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e CASA DE FRANCISCO DE ASSIS,
referente ao Processo Administrativo nº 1501/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros. DATA DA ASSINATURA: 26/05/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e CASA DE FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ nº 08.742.035/0001-
08.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 80/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE

DUTRA/MA, referente ao Processo Administrativo nº 1173/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 200 (duzentas) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros.
DATA DA ASSINATURA: 26/05/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA - CNPJ nº 06.138.366/
0001-08.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo
- Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e AMIGOS DA CIDADE, referente ao
Processo Administrativo nº 1103/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição
de 2.250 (duas mil duzentas e cinquenta) cestas básicas para população
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual
está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas
no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos
termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
AMIGOS DA CIDADE - CNPJ nº 07.630.300/0001-01.  São Luís – MA,
04 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 85/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA DE SATUBINHA,
referente ao Processo Administrativo nº 1219/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 200 (duzentas) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 26/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA
DE SATUBINHA - CNPJ nº 01.611.895/0001-63.  São Luís – MA, 04 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 11/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS
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SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do
presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 28 de maio de 2020
e término em 27 de maio de 2021. VALOR TOTAL: R$ 93.686,66
(noventa e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), tendo sido emitida, para a cobertura das despesas relativas a
este Aditivo, a Nota de Empenho n.º 2020NE0009770 de 27/05/2020,
ficando mantido o valor total do Contrato, até o seu término previsto para
fevereiro de 2021, em R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e
seiscentos reais).  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função:
01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.40.16 – Outsourcing de
Impressão; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 - Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Fonte: 0.1.01.000000 –
Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Serviço de locação de
equipamentos de reprografia para este Poder Legislativo. Informações
Complementares: valor empenhado 7/12 + 2 dias. BASE LEGAL:  Lei nº
8.666/93 e Processo Administrativo nº 0732/2020-AL. DATA DA
ASSINATURA: 28/05/2020. ASSINATURA:  CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
CONTRATADA - EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS
SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 05.060.367/0001-14.
São Luís–MA, 04 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 023/2016. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.
OBJETO: Prorrogação do presente contrato em 12 (doze) meses, com
início em 07 de abril de 2020 e término em 07 de abril de 2021. VALOR
TOTAL: R$ 136.080,00 (cento e trinta e seis mil e oitenta reais), tendo
sido emitida, para a cobertura das despesas relativas a este Aditivo, a Nota
de Empenho n.º 2020NE000771 de 06/04/2020.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de
Despesas: 33.90.40.13 – Comunicação de Dados; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Informática); Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro;
Histórico: Objeto: Contratação de 02 (dois) links de acesso com dados a
internet. Informações Complementares: empenhado na totalidade. BASE
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0569/2020-AL.
DATA DA ASSINATURA: 06/04/2020. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79. São Luís–MA, 04 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO DÉCIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/2014. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EQUATORIAL MARANHÃO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, firmam entre si o décimo
apostilamento ao referido contrato. OBJETO: emissão da nota de empenho
nº 2020NE000796 de 13/04/2020, no valor de R$ 529.650,00 (quinhentos
e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais), para fazer face às
despesas inerentes ao presente Apostilamento durante o corrente exercício,
em reforço ao Empenho nº 2020NE000163. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa;

Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de
Despesa: 33.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção); Fonte: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro.
BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 18/05/2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
São Luís–MA, 04 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 051/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA O.C.R DE GODOY - ME, firmam
entre si o primeiro apostilamento ao referido contrato. OBJETO: emissão
da nota de empenho nº 2020NE000817 de 23/04/2020, no valor de R$
149.871,78 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e um
reais e setenta e oito centavos), para fazer face às despesas inerentes a
este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de
Despesa: 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão; Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Confecção de arranjos florais e
coroas com flores naturais. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020. ASSINATURA:
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 04 de junho de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO NONO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 018/2014. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA FLORART PAISAGISMO LTDA.,
firmam entre si o nono apostilamento ao referido contrato. OBJETO:
emissão da nota de empenho nº 2020NE000783 de 08/04/2020, no valor
de R$ 103.533,64 (cento e três mil, quinhentos e trinta e três reais e
sessenta e quatro centavos), para fazer face às despesas inerentes ao
referido Contrato durante o corrente exercício, retroagindo os efeitos deste
Apostilamento à data de 28 de fevereiro de 2020. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de
Despesa: 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão; Fonte de recursos: 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Saldo do Contrato nº 018/2014.
BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 22/05/2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
São Luís–MA, 04 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO TERMO
DE CESSÃO DE USO Nº 0002/2019. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
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MARANHÃO - IFMA, firmam entre si o primeiro apostilamento ao
referido Termo. OBJETO: emissão da nota de empenho Nº 2020NE000677
de 25/03/2020, no valor de R$ 404.420,31 (quatrocentos e quatro mil,
quatrocentos e vinte reais e trinta e um centavos), para fazer face às
despesas inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 –
Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Manutenção); Natureza de Despesas: 33.90.93.02 –
Restituições; Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários –
Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Cessão de uso gratuito e
temporário de bem imóvel. Informações Complementares: empenho na
totalidade para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei
Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 04 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

DECRETO Nº. 145/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Declara situação de Estado de Calamidade em Saúde
Pública no Município de Senador La Rocque/MA e
dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) em
complementação às ações definidas nos Decretos
Municipais n. 134, de 18 de março de 2020 e 1352020,
1372020, 1402020, 1422020 e 1442020 e dá outras
providências.

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO, Prefeito Municipal do Município
de Senador La Rocque/MA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no que
determina a Lei Orgânica do Município de Senador La Rocque, expedir
decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o
bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO os dados declarados no boletim
informativo de 28 de abril de 2020 emitidos pela Comissão da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Senador La Rocque/MA;

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço
do coronavírus, causador do COVID-19;

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

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Senador La Rocque as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Senador La Rocque, 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, com validade
até 31.12.2020, tendo em vista necessidade permanente de monitoramento
da pandemia.

Paragrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais 1342020, 1352020, 1372020,
1402020, 1422020 e 1462020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

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

Art. 3º. Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 10 de maio de 2020, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas
seguintes secretarias e departamentos:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria de Assistência Social, em regime de plantão;
III – Departamento de Vigilância Sanitária, em regime de plantão;
IV - Serviços de Coleta de Lixo;
V - Conselho Tutelar, em regime de plantão;
VI–Departamento de Arrecadação e Tributos, em regime de plantão.
VII–CPL, Controladoria Geral e Departamento de Compras, em

regime de plantão.
Art. 4º. Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela

COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

Art. 5º. Ficam vedados, ao longo do período de situação de
emergência (ou calamidade pública):

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 6º. Para enfrentamento da Situação de Estado de Calamidade

de saúde pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes
medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
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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. 7º. 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. 8º. Fica instalado o Centro de Operações de Estado de
Calamidade em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde,
para o monitoramento da Emergência Calamidade em saúde pública ora
declarada.

Parágrafo único. Compete a Comissão da Crise (Decreto
1342020) ou ao Centro de Operações de Emergência (ou Calamidade) em
Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 9º. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 10. Fica o Município de Senador La Rocque 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. 11. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único. Demonstrado a necessidade de maior número
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 06 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 12. 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. 13. Fica determinada a instalação de uma barreira na entrada
da cidade com uma unidade de atendimento com tenda, aparelho para
aferir temperatura corporal, panfletos educativos sobre o COVID-19,
com pelo menos 03 (três) servidores municipais.

§ 1º. Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, e afins) para executar suas atividades a serviço

da Secretaria Municipal de Saúde e mediante escala elaborada pela mesma
nas barreiras de que trata esse artigo e outros que se fizerem necessários.

§ 2º. A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município de Senador La Rocque para auxiliar na fiscalização e
conscientização nas barreiras.

§ 3º. O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), em regime de colaboração mútua,
para acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrição de
acesso.

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

§ 5º. Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município
de Senador La Rocque, deverão ser prestadas informações requeridas pelos
fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros (caso
possua instrumento para esse procedimento), colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

§ 6º. O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 14. Na hipótese de óbito de cidadão Laroquensse, o cadáver
deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º. Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º. Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º. Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º. O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Ficará a cargo da Secretaria de Administração, Finanças e
Planejamento providenciar o contingenciamento do orçamento para que
os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção
e o combate da COVID-19.

Art. 16. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas disposições em contrário.

SENADOR LA ROCQUE, ESTADO DO MARANHÃO, EM
28 DE ABRIL DE 2020, 199º DA INDEPENDENCIA E 132º DA
REPÚBLICA.

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO,
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

Ofício PMPB/GABIN nº. 014/2020

Pastos Bons (MA), 21 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
São Luís – Maranhão
Assunto: Solicitação de Reconhecimento do Estado de Calamidade Pública
– Coronavírus - COVID-19.

Exmo. Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto no Decreto Municipal n.º 007/2020, de
21 de maio de 2020, e no Art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de
maio de 2000, solicitamos a Vossa Excelência o reconhecimento de estado
de calamidade pública com efeito até o dia 31 de dezembro de 2020, em
decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial
da Saúde, com a consequente dispensada do atingimento dos resultados
fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com o avanço da pandemia no interior do Maranhão,
especialmente na região do sertão maranhense, evidenciando impactos que
ultrapassam os problemas de saúde pública e abalam a economia como um
todo, e cujas projeções oficiais indicam forte queda do produto interno
bruto nacional neste ano.

Diante da velocidade de proliferação do vírus o Município vem
desenvolvendo ações pontuais desde o mês de março.

Neste contexto, desde o início da Pandemia o Município de Pastos
Bons vem adotando medidas para desacelerar a taxa de contaminação e

evitar o colapso do sistema de saúde local. Por outro lado, sabe-se que
essas ações resultam inevitavelmente em forte queda da atividade econômica,
uma vez que envolvem reduzir dinâmicas sociais, mantendo a população
em isolamento social, fechando temporariamente parte do comércio local.
Em que pese serem medidas necessárias para a proteção da saúde da
população, por outro lado, são ações com consequências sobre o nível de
renda, emprego, produção e arrecadação do Município.

Com efeito, cabe as autoridades governamentais enfrentar os
desafios que transcendem as questões de saúde, garantindo a proteção dos
mais vulneráveis, e ao mesmo tempo, permitindo a retomada da atividade
econômica quando a pandemia tiver sido superada. O estado emergência
causado devido ao surto do Covid-19 gera fortes impactos sobre a economia
do Município, com a diminuição da arrecadação e da capacidade de
atingimento das metas fiscais estabelecidas, impossibilitando o
estabelecimento de parâmetros seguros sobre novos referenciais de
resultado fiscal que poderiam ser adotados.

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

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

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

Tendo em vista o exposto solicitamos o reconhecimento, pela
Assembleia Legislativa do Estado, da situação de calamidade pública com
efeitos até 31 de dezembro de 2020, em função da pandemia do novo
coronavírus (COVI-19). Com efeito a eficácia das ações, atenuar os efeitos
negativos para a saúde e para a economia do Município.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e
elevada consideração.

Cordialmente,

IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 007/2020, DE 21 DE MAIO DE 2020.

Reitera “Estado de Calamidade pública”, em razão
do agravamento da crise de saúde pública decorrente
da pandemia de doença infecciosa viral respiratória,
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) em
complementação às ações definidas no Decreto
Municipal nº. 004, de 23 de março de 2020 e Decretos
complementares, e ainda, suas repercussões nas
finanças públicas municipais, e para os fins do art.
65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Pastos Bons e a Constituição Federal,

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

CONSIDERANDO, a Declaração de Calamidade em Saúde
Pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde
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- 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 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento
da Calamidade de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO, que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO, sua repercussão nas finanças públicas em
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando do
envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº. 93/2020, para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF);

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 agravamento da crise de saúde pública
em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial
da Saúde - OMS, que afeta todo o Sistema Interfederativo de Promoção e
Defesa da Saúde Pública, estruturado nacionalmente por meio do Sistema
Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO, o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06 de fevereiro de 2020, bem como o Decreto Municipal nº. 004, de 23 de
março de 2020 e Decretos e Portarias complementares, que dispõem sobre
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº. 35.672, de 19 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº. 003, de 16 de março
de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no Município
de Pastos Bons (MA) e dispôs sobre medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº. 35.672, de 19 de
março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº. 101/2000, em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia do COVID19, e suas repercussões
nas finanças públicas do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº. 35.831, de 20
de maio de 2020, que reitera estado de calamidade pública em todo o
Estado do Maranhão;

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

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

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

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

CONSIDERANDO, que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço
do coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Pastos Bons (MA) as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública, todos os esforços de reprogramação financeira que serão

empreendidos para ajustar as contas municipais, objetivando manter a
regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo,
intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de saúde pública
que vem se instalando em Pastos Bons (MA), em razão do COVID-19,
inclusive com a confirmação de casos e por sua posição geográfica, tem
naturalmente a busca de pessoas de outras cidades por serviços.

DECRETA:
Art. 1º. Fica reiterado o “Estado de Calamidade Pública” no

Município de Pastos Bons (MA), em razão do agravamento da crise de
saúde pública decorrente 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 ainda, suas repercussões nas finanças
públicas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº.
101/2000, tendo validade o Decreto até 31 de dezembro de 2020, tendo em
vista necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Parágrafo Único - Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº. 005, de 20 de março de 2020, Decretos
e Portarias complementares, acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º. Para o enfrentamento da Situação de Calamidade pública
ora prorrogado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º. Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal,
ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I. Secretaria Municipal de Saúde;
II. Secretaria Municipal de Finanças;
III. Secretaria Municipal de Administração;
IV. Secretaria Municipal de Assistência Social;
V. Secretaria Municipal de Educação;
VI. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
VII. Secretaria Municipal de Governo;
VIII. Secretaria Municipal de Juventude e Desportos;
IX. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais;
X. Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura;
XI. Procuradoria Geral do Município;
XII. Comissão Permanente de Licitação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo impõe a adoção de

medidas de segurança dos servidores e a restrição dos atendimentos
presenciais que poderão ser reduzidos ou cancelados de acordo com a
característica de cada pasta e não impede que os servidores dos órgãos e
entidades não mencionados nos incisos de I a VII deste artigo, laborem,
preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme determinação
de seus respectivos gestores.

Art. 4º. Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal
autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para se contrapor à
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), observada a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº. 8.666/1993, o disposto neste Decreto
e, naquilo que não conflitar, o estabelecido no Decreto Municipal nº. 004,
de 18 de março de 2020, Decretos e Portarias complementares.

Art. 5º. Ficam suspensas, por 120 (cento e vinte) dias, as férias
deferidas ou programadas dos servidores municipais.

Art. 6º. Caberá a gestora municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 7º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes providências:

I. Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
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II. Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e andamento dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III. Disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV. Afastar, de imediato, pelo período de situação de calamidade
pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos,
expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento
de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos
seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;

V. Reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, em regime de rodízio, a
critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI. Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII. Suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII. Determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a. Que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b. A intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerários.

Art. 8°. Nos processos e expedientes administrativos, nomeação
e posse de servidores, ficam suspensos todos os prazos regulamentares e
legais, enquanto durar o estado de calamidade pública.

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

Art. 9°. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 10 - A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 11 - Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, não
contemplados no Decreto Municipal nº. 005/2020, de 20 de abril de 2020
até 01 de junho de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida
os seguintes estabelecimentos:

a. Farmácias;
b. Hipermercados, supermercados e mercados;
c. Feiras livres;
d. Loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais;
e. Padarias;
f. Açougues e peixarias;
g. Hortifrútis granjeiros;
h. Quitandas;
i. Postos de combustíveis;
j. Pontos de venda de água e gás;
k. Material de construção essenciais para atividade pública;
l. Distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;

m. Local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como
borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo;

n. Serviços funerários;
o. Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
p. Assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
q. Serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
r. Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
s. Telecomunicações e internet;
t. Serviços de refrigeração e ar condicionado;
u. Serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

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

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

§ 1º. O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a sábado.

§ 2º. As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00 m² (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.

§ 3º.  A realização de velório e sepultamento deve obedecer a
Portaria da Secretaria Municipal de Saúde nº. 031/2020, de 14 de maio de
2020;

§ 4º. 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. 12 - De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público
Municipal ou por ele autorizado e privado.

Art. 13 - Fica proibido, aos 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. 14 - 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. 15 - 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 14 (quatorze)
dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II. Isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III. Suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias e
Unidades Hospitalares;

IV. Utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;
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V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para que,

durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 16 - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I. Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II. Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

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

I. Isolamento;
II. Quarentena;
III. Determinação de realização compulsória de:
a. Exames médicos;
b. Testes laboratoriais;
c. Coleta de amostras clínicas;
d. Vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e. Tratamentos médicos específicos.
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. 18 - Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Prefeita Municipal, para o monitoramento da
Calamidade em saúde pública ora prorrogada, conforme Decreto n°. 003
de 18 de março de 2020.

Art. 19 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto.

Art. 20 - Fica o Município de Pastos Bons (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. 21 - Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada
a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do
servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

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

Art. 22 - 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. 23 - Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, até 01 de junho de 2020,
podendo ser prorrogada por decisão da Secretária Municipal de Educação
e de acordo com a avanço e controle da pandemia no Município.

Art. 24 - Na hipótese de óbito ocorrido no Município de Pastos
Bons, ou que venha a ser sepultado no Município serão observadas as
determinações da Portaria da Secretaria Municipal de Saúde nº. 031/2020
de 14 de maio de 2020.

Art. 25 - Fica determinado no âmbito do Município de Pastos
Bons, a obrigatoriedade de uso obrigatório de máscaras, cirúrgicas ou
artesanais, durante o deslocamento pelo território municipal para a realização
de qualquer espécie de atividade.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos privados cujas atividades
estão permitidas pelo decreto nº 005 de 20 de abril de 2020, deverão tomar
providencias necessárias para o cumprimento do estabelecido no presente
decreto pelos seus funcionários, colaboradores e clientes, inclusive que
estes ingressem e/ou permanecem no local sem a utilização do Equipamento
de Proteção Individual previsto no caput do presente artigo.

Art. 26 - O disposto no presente decreto se aplica também aos
usuários de transporte coletivo municipal, transporte individual remunerado
de passageiros, taxis e moto taxi.

Art. 27 - O descumprimento das disposições contidas no presente
decreto, sujeita o infrator pessoa física ou jurídica, as penalidades da
legislação.

Art. 28 - O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de
Mensagem da Prefeita de Pastos Bons (MA) enviadas à Câmara Municipal
de Vereadores e a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o
reconhecimento do “Estado de Calamidade Pública”, para fins do art. 65,
da LRF.

Art. 29 - Ficará a cargo da Secretaria Municipal Finanças
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Palácio Prefeito José Gonçalo de Sousa, Pastos Bons, Estado do

Maranhão, aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Ofício nº 48/2020 – GAB.

Pedro do Rosário – MA, 03 de junho de 2020.

Exmo. Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque
Sítio do Rangedor - Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750

Senhor Presidente,

Na oportunidade que Cumprimento V.Exa. de ordem do Prefeito
Municipal de Pedro do Rosário, o Senhor Raimundo Antonio Silva Borges,
em cumprimento aos termos impostos pelo art. 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e recomendação do Ministério Público Estadual,
encaminho o Decreto nº 04, de 23 de março de 2020 (Decreto de Calamidade
Pública) e sua homologação pela Câmara Municipal, para o devido
reconhecimento à vista da legislação vigente.

Certo do atendimento e da cordialidade com o qual sempre nos
tratou, agradecemos,
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Atenciosamente,

Denilson Melonio Costa
Chefe de Gabinete
Matricula 288-1

DECRETO Nº 004, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

 “Declara situação de calamidade pública, estabelece
regime de quarentena no Município de Pedro do
Rosário, e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-
19)”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 72, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira
e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de
Saúde - OMS em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para
evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária,
conferidas pelo art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV);

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

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de
2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito
municipal do disposto no artigo 65 da Lei Complementar federal no 101,
de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o Decreto N ° 35.677 1 de 21 de março de
2020, do Governo do Estado do Maranhão,  que dispõe medidas de
prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão da
COVID-1 9, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);
e

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública,

DECRETA:

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

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 2° Para enfrentamento da Calamidade Pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, com base no que prevê o art. 3°

da Lei Federal n° 13.979, 6 de fevereiro de 2020, deverão ser adotadas,
entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - estudo ou investigação epidemiológica;
IV - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver (se for o

caso); e
V - outras medidas e providências admitidas em direito.
Art. 3° Ficam estabelecidas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da publicação deste Decreto, diante das evidências científicas e
análises sobre as informações estratégicas em saúde, podendo ser prorrogado
por iguais períodos, conforme Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde,
as seguintes medidas:

I - a proibição:
a)  a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração

de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo;
b) da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de

caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, e templos
de qualquer culto, com mais de 5 (cinco) pessoas, exceto reuniões de
governança para enfrentamento da epidemia no âmbito municipal e estadual;

c) de permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e
convivência, pública ou privada, inclusive em residenciais, com objetivo
de promover atividade física, passeios, eventos esportivos, eventos de
pescas e outras atividades que envolvam aglomerações, entendendo-se
por aglomeração para efeitos deste Decreto, qualquer ajuntamento de
pessoas em local onde não seja respeitada a distância mínima de 2 m (dois
metros) entre as pessoas, exceto quando necessário para atendimento de
saúde, humanitário ou se tratar de pessoas da mesma família que coabitam;

d) funcionamento de cinemas, teatros, bares, clubes, academias,
banhos/balneários, boates, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos
congêneres, com possibilidade de entrega e retirada de alimentos no próprio
estabelecimento; e

e) das atividades e dos serviços privados não essenciais e o
funcionamento de galerias de lojas e comércios e centros comerciais.

II - a suspensão:
a) do ingresso no território do Município de veículos de transporte,

público e privado, derivados do território internacional;
b) de participação em viagens oficiais, reuniões, treinamentos,

cursos, eventos coletivos ou qualquer atividade de servidor do Poder
Executivo;

III - determinação que:
a) o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano

e rural, em todo o território Municipal, seja realizado sem exceder à
capacidade de passageiros sentados;

b) o transporte coletivo e individual, intermunicipal de passageiros,
público ou privado, em todo o território do Município, seja realizado sem
exceder à metade da capacidade de passageiros sentado;

c) o transporte de táxi, seja realizado sem exceder à capacidade de
1 (um) motorista e 2 (dois) passageiros;

e) os fornecedores e comerciantes estabelecerão limites
quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à
alimentação, para evitar o esvaziamento do estoque de tais mercadorias,
visando que todos os consumidores tenham acesso aos produtos.

Art. 4º Durante a quarentena de que trata o art. 3º, estão autorizados
a funcionar exclusivamente as atividades privadas indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, senão atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares
e laboratoriais;

II - atividades de segurança privada;
III - transporte de passageiros por táxi;
IV – serviços de alimentação, como restaurantes, padarias e

congêneres, os quais devem atender in loco com no máximo 30% da
capacidade, devendo priorizar os serviços de entrega;
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V – supermercados, atacadistas e comércios em geral que vendam

gêneros alimentícios e produtos de limpeza;
VI – farmácias;
VII- serviços bancários, nestes incluídos as casas lotéricas;
Parágrafo único - Não estão incluídos nos serviços de alimentação

autorizados no caput e inciso IV deste artigo os bares, cafés, casas de
eventos e restaurantes situados em clubes, os quais não poderão funcionar
durante a quarentena.

Art. 5° As atividades não proibidas no art. 4°, deverão adotar, no
mínimo, as seguintes providências para permanência de suas atividades:

I - a realização de limpeza minuciosa diária de todos os
equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral;

II - disponibilização de todos os insumos, como álcool líquido
70% (setenta por cento), luvas, mascaras e demais equipamentos
recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários,
distribuidores e demais participantes da atividade, assegurando um
ambiente adequado para assepsia;

III - distância, mínima, de 2 m (dois metros) entre os funcionários
e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento; e

IV - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de
trabalhadores.

§ 1º Os funcionários que apresentarem sintomas definidos como
identificadores do COVID-19, deverão ser afastados das atividades laborais,
inseridos em regime de quarentena, e notificar imediatamente o Serviço de
Saúde local.

§ 2° A fiscalização será realizada, conjuntamente:
I - pelo órgão de Segurança Pública Municipal – A Guarda

Municipal,  no qual realizará suas atribuições no âmbito de sua competência
para conter qualquer atividade que esteja em desacordo com o que foi
estabelecido neste Decreto, inclusive as proibições, suspensões e
determinações dispostas neste artigo; e

II - pela Vigilância em Saúde atuante no Município, no âmbito de
sua competência, visando garantir a qualidade de vida da população de
Pedro do Rosário com ações de prevenção, promoção, recuperação, redução
e eliminação de riscos, por meios da vigilância em saúde, inclusive com a
fiscalização de aeroportos e rodoviárias.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 6° Os Secretários do Município e os Dirigentes máximos das
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta adotarão
as providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

I - limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços
essenciais, observada a manutenção do serviço público, preferencialmente
por meio de tecnologias que permitam a sua realização a distância, de
acordo com os termos estabelecido pela Vigilância Sanitária;

II - organizar as escalas de seus servidores, empregados e estagiários
de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito
das repartições, de modo a desempenhar as suas atividades,
preferencialmente, por meio de teletrabalho, conforme definiu a Portaria
TCE/MA. nº 344, de 23 de março de 2020, sempre que possível,
dispensando-os do comparecimento presencial, sem prejuízo de suas
remunerações ou bolsas-auxílio; e

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

§ 1° Os servidores solicitados deverão obedecer aos expedientes
de teletrabalho, devendo atender os mesmos padrões de desempenho
funcional, sob pena de ser considerado antecipação de férias, conforme o
§2º.

§ 2° Para servidores e empregados públicos solicitados que não
detém condições de atuação em teletrabalho, mediante decisão da chefia

imediata, será concedida antecipação de férias, na proporção de 50 %
(cinquenta por cento) pelo período efetivo em que estiver afastado de suas
atividades.

§ 3° Os servidores e empregados públicos deverão permanecer
em ambiente domiciliar, durante a quarentena, evitando contato externo,
sob pena das sanções impostas nos arts. 267 e 268 do Código Penal e as
demais penalidades administrativas.

Art. 7° Fica autorizado o estado de alerta de todos os servidores,
efetivos, comissionados e contratados da rede de saúde pública Municipal,
bem como a convocação de servidores que estejam no gozo de férias,
licenças ou em regime de cedência ao retorno de suas atividades, na Secretaria
Municipal de Saúde, e ainda, a critério do Gestor da Pasta, em especial
àqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o
cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 8° A Guarda Municipal, sobre a responsabilidade de seus
Comandantes, ficará responsável pela propagação para a população, das
principais restrições das disposições descritas neste Decreto, por meio de
megafone, sistema de sons ou outro equipamento que seja capaz de
disseminar a informação, com o objetivo de conscientizar a população.

Art. 9° Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar
de 23 de março de 2020, podendo ser prorrogadas por iguais períodos, as
atividades educacionais em todas as instituições das redes de ensino pública
e privada do município.

§ 1° A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Município
de Pedro do Rosário, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares
do mês de julho e terá início a contar do dia 23 de março de 2020.

§ 2° O recesso/férias escolares terá duração máxima de 15 (quinze)
dias corridos, independente do quantitativo de dias de recesso constante
no calendário escolar da unidade de ensino.

§ 3° As unidades escolares da rede privada de ensino Municipal
poderão adotar a antecipação do recesso/férias prevista neste Decreto ou
determinar a suspensão das aulas pelo período determinado, a critério de
cada unidade.

§ 4° Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação -
SEMED, após o retorno das aulas.

Art. 10  Ficam vedadas visitas em:
I - hospital público;
II - unidades socioeducativas;
II – CREAS, CRAS e outros.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art.11 As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas,
conforme a estabilização do contágio do COVID-19, com objetivo de
flexibilizar a norma.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.12  As pessoas que tenham regressado, nos últimos 5 (cinco)
dias ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, bem
como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito
ou confirmado, deverão ficar afastados do trabalho, pelo período mínimo
de 14 (quatorze) dias, sob pena de responsabilização criminal.

Parágrafo único. Fica orientado aos cidadãos pedrorosariense
que se encontrem em outros municípios, estados ou países, a não
retornarem ao Município, enquanto perdurar o estado de quarentena e de
Calamidade Pública.

Art. 13  Fica reconhecida para os fins da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos na LDO e da limitação de empenho de que
trata o art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 2000, a ocorrência do
estado de Calamidade Pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
conforme Decreto Legislativo n° 1.152, de 20 de março de 2020.



QUINTA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2020                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
Art. 14 Fica autorizado que as Secretarias de Administração,

Planejamento e Infraestrutura, - SAPLANI que promova o remanejamento,
a transposição, a transferência das dotações orçamentárias necessárias
para o cumprimento de todas as medidas previstas neste Decreto, nos
termos estabelecido na legislação.

Art. 15 Ficam dispensados de licitação, os contratos de aquisição
de bens necessários às atividades de resposta ao sinistro de prestação de
serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos
desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir do
reconhecimento da Calamidade Pública, vedada a prorrogação dos contratos.

Parágrafo único. A disposição constante no caput está de acordo
com o inciso IV do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sem
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16 Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de
preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente, os
preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-
19, na forma do inciso X do art. 39 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, e Normativo Estadual, sujeitando-se às penalidades previstas em
ambos os normativos, bem como na legislação penal vigente.

Art. 17 Cabe a todo cidadão pedrorosariense a responsabilidade
de cumprir as restrições e condições do presente Decreto, conscientizando-
se da higienização necessária, do isolamento social, do cumprimento correto
da quarentena, bem como da não circulação em vias públicas e privadas de
forma desnecessária, além de outras medidas que forem necessárias para a
contenção/erradicação do COVID-19.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto, a

população deverá comunicar às autoridades competentes para
apuração das eventuais práticas de infrações administrativas previstas no
art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como dos
crimes previstos nos arts. 267 e 268 do Código Penal.

Art. 18 Fica criado o Centro de Integração de acompanhamento e
enfrentamento ao Coronavírus, no âmbito do Município de Pedro do
Rosário, que terá como membros os chefes dos poderes e demais autoridades
pertinentes para ficar em alerta e caso necessário, estabelecer análise de
estratégia visando a erradicação da epidemia, caso formos acometidos da
mesma.

Parágrafo único – O Centro de que trata o caput deste artigo,
caso for necessário poderá sofrer regulamentação posterior por normativa
do Prefeito Municipal, no sentido de ampliar sua abrangência.

Art. 19  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
GABINETO DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DO

ROSÁRIO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE MARÇO DE
2020.

Raimundo Antônio Silva Borges
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

Mensagem nº 02/2020

Afonso Cunha/MA, 25 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa augusta
Assembleia Legislativa do Estado, com a brevidade que a matéria requer, o
que passo a relatar.

É de conhecimento público e notório a rápida propagação global e
nacional do Sars-CoV-2, denominado coronavírus, com ampla divulgação
nos meios de comunicação pelo Governo Federal de que, nos próximos

meses, haverá uma grande incidência de novos casos de contaminação na
população brasileira e, em especial, a nordestina.

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de
janeiro de 2020, que a contaminação pelo novo coronavírus configura
“emergência de saúde pública de interesse internacional”.

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de
pandemia, o que significa que a doença manifestada pelo novo coronavírus,
conhecida como COVID- 19, atingiu diversos continentes do planeta, com
transmissão sustentada entre as pessoas.

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o Ministério
da Saúde já havia declarado emergência em saúde pública de importância
nacional - ESPIN em   decorrência   da   infecção   humana   pelo   coronavírus,
por   meio   da   Portaria    nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020.

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

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou o
Decreto Estadual n° 35.672 de 19/03/2020, 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 suspeitos de
contaminação pela COVID-19, bem como da ocorrência de Chuvas Intensas.

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente aqueles
com casos registrados de COVID-19, vêm adotando medidas semelhantes
com o objetivo de prevenção da doença e proteção às comunidades locais.
Tendo, inclusive, como o caso do Município de Caxias, que responde pela
alta complexidade em saúde, para a microrregião que abrange Afonso Cunha,
reconhecido o Estado de Calamidade por esta Casa Legislativa.

Diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se evidente
que os impactos a serem observados na sociedade vão muito além da
questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia como um
todo, com redução das atividades de produção, transporte, consumo e
serviço. A expectativa é que haja uma redução de até 02% (dois por cento)
no Produto Interno Bruto - PIB mundial em 2020.

O impacto inicial com a abrupta diminuição nas importações de
produtos pela China gerou uma queda em todas as bolsas de valores do
mundo. A proliferação do vírus no continente europeu contribuiu ainda
para agravar a crise econômica mundial, gerando dúvidas e incertezas nos
mercados.

As medidas necessárias para proteção da população contra o
vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário
de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos
trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na
produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo da
cadeia econômica, com grave reflexo na capacidade de arrecadação de tributos
pelo Estado.

No sentido contrário, haverá a necessidade de realizar gastos
extraordinários e urgentes, não previstos no orçamento, para aquisição de
materiais e prestação de serviços relacionados à área de saúde, visando
conter a disseminação do vírus pela população Maranhense. Nem mesmo
a persistente situação de equilíbrio que caracterizou as constas municipais
nos últimos anos, poderá suportar as previsões de quedas de receitas
geradas por essa nova contingência.

Não por outro motivo, a Câmara dos Deputados aprovou, em 18
de março de 2020, o Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020,
reconhecendo, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade
pública, com efeito até 31 de dezembro de 2020. A matéria foi aprovada
em caráter de urgência pelo Senado Federal, em 20 de março de 2020.

Nesse cenário de profunda insegurança nos mercados e inequívoca
tendência de redução nas receitas e elevação das despesas não só do  Estado
do Maranhão em sentido estrito, mas também do Município de Afonso
Cunha, em especial, a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020, importando limitação
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de empenho e movimentação financeira necessárias para fazer frente à
adoção das políticas públicas essenciais, inclusive com relação ao combate
à proliferação do coronavírus e atendimento aos enfermos.

No mesmo sentido, a inevitável redução na arrecadação de tributos
ensejará o comprometimento na questão relacionada ao limite de gastos
com pessoal, que, atualmente, consome aproximadamente 50% (cinquenta
por cento) da receita corrente líquida.

Tanto a arrecadação própria de taxas e impostos municipais, como
as transferência constitucionais, principalmente aquelas decorrentes da
participação do município no FPM (Fundo de Participação dos Municípios
(FEDERAL), e sua cota parte do ICMS – Imposto Sobre Circulação de
Bens e Serviços (ESTADUAL), deverão gerar uma substancial redução
nas receitas municipais, ainda não completamente mensuráveis na atual
quadra da crise.

A principal preocupação refere-se as receitas correntes, que são
aquelas responsáveis pelo financiamento das despesas com pessoal, aquelas
decorrentes da manutenção dos serviços públicos, entre as quais vai avultar
as despesas com a área da saúde, além da própria manutenção da cidade,
sem falar do pagamento dos juros da dívida municipal.

Diante do quadro de pandemia do novo coronavirus, dos  reflexos
sociais, econômicos e de saúde pública, e ainda da necessidade de atuação
do Poder do Municipal de Afonso Cunha/MA, cidade que conta hoje com
06 casos positivos para COVID-19, para proteção de todos os munícipes,
venho solicitar a Vossas Excelências o reconhecimento e declaração do
estado de calamidade pública, para os fins exclusivos previstos nos incisos
I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, com a consequente dispensa
do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no
art. 9º, bem como suspensão da contagem dos prazos e disposições
estabelecidas nos arts. 23 e 31, todos da Lei Complementar Federal nº 101,
de 04 de maio de 2020.

Valendo-me do ensejo, renovo as Vossas Excelências a expressão
do meu mais alto apreço e consideração.

Gabinete do Prefeito, aos 25 de maio de 2020.

ARQUIMEDES BACELAR
Prefeito Municipal

Decreto Municipal nº 07/2020, de 25 de maio de 2020.

Declara estado de calamidade pública no município
de Afonso Cunha/MA, para enfrentamento da
pandemia do COVID-19, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Afonso Cunha/MA, e

Considerando que o Ministério da Saúde, por intermédio da
Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou Emergência Nacional
em Saúde Pública, em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus
(COVID-19);

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 Decreto Estadual n° 35.672 de 19/03/2020,
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 suspeitos de contaminação pela COVID-19, bem como da
ocorrência de Chuvas Intensas;

CONSIDERANDO o teor dos Decretos Municipais nº 03/2020,
de 20/03/2020, nº 04/2020 de 20/04/2020, nº 05/2020 de 06/05/2020 e 06/
2020 de 09 de maio de 2020, que dispõem sobre medidas de prevenção e
enfrentamento contra a pandemia do coronavírus – COVID 19 em âmbito
local;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.731/2020, de 11 de
abril de 2020, que dispõe sobre novas regras de funcionamento das atividades
econômicas no Estado do Maranhão em razão dos casos de infecção por

COVID-19, possibilitando aos municípios dispor sobre medidas em âmbito
local;

CONSIDERANDO a possibilidade de decretação de medidas
excepcionais para controle da pandemia de Coronavírus, conforme o artigo
3º da Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020 e alterações, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março
de 2020, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do COVID-19;

CONSIDERANDO a insuficiência das instalações físicas e
estruturais, a escassez de equipamentos médicos, equipamentos de proteção
individual e de recursos humanos para combater a pandemia coronavírus
(COVID-19), o que coloca em risco a saúde de milhares de munícipes por
insuficiência da rede, conforme parecer técnico da Secretaria Municipal da
Saúde;

CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país
e no mundo, bem como a situação singular do Estado, cujo período de
inverno acentua a probabilidade de contágio;

CONSIDERANDO a confirmação de casos de COVID-19 em
municípios próximos, com raio de distância inferior a 100km, como: Caxias,
Chapadinha, Coelho Neto, em acentuada curva crescente, conforme boletim
epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em 24/05/
2020;

CONSIDERANDO a confirmação de 06 casos de COVID-19 no
município de Afonso Cunha, conforme boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Saúde Municipal, em 24/05/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de ações emergenciais
necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 que poderão
comprometer gravemente as finanças públicas e as metas fiscais
estabelecidas para o presente exercício, bem como as metas de arrecadação
de tributos pela redução da atividade econômica;

CONSIDERANDO, finalmente, que tal conjuntura impõe ao
Governo Municipal, ante os princípios da precaução, da dignidade da
pessoa humana e da continuidade da prestação dos serviços públicos,
tomar as providências cabíveis;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública para todos os
fins de direito no Município de Afonso Cunha/MA, até 31 de dezembro
de 2020, podendo ser prorrogado.

Art. 2º Ficam mantidas as disposições contidas no Decreto nº 05
de 06 de maio de 2020, que reitera Decreto de situação de emergência e
estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-
19) no Município de Afonso Cunha/MA, e alterações supervenientes.

Parágrafo único. Aos órgãos e as entidades da Administração
Municipal fica autorizada a adoção das medidas administrativas necessárias
à imediata resposta por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da
pandemia do COVID-19.

Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser
enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o reconhecimento
do estado de calamidade pública para os fins do disposto no art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101   de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Afonso Cunha/MA, 25 de maio de 2020.

Arquimedes Américo Bacelar
Prefeito Municipal



QUINTA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2020                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OFÍCIO Nº 038/2020

Itapecuru-Mirim-MA, 04 de junho de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO
MD Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
São Luis-MA

SENHOR PRESIDENTE,

Vimos por intermédio deste, perante Vossa Excelência, requerer
que sejam adotadas as medidas cabíveis visando o reconhecimento de
Estado de Calamidade em Saúde Pública no Município de Itapecuru-
Mirim-MA.

Para tanto, estamos enviando a documentação necessária, conforme
orientação desta Casa Legislativa, entre as quais, o Decreto Municipal nº
659/2020 de 12 de maio de 2020, pelo qual foi Decretada situação de
Calamidade em Saúde Pública no Município de Itapecuru-Mirim (MA) e
dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) e H1N1. Conforme anexos.

Somente a título de informação, o município de Itapecuru-Mirim-
MA, contava, na data de ontem, 03/06/2020, com 389 casos confirmados
de pessoas infectadas pelo Coronavirus, além de 921 casos suspeitos que
estão aguardando confirmação de exames laboratoriais. O município já
registrou 09 óbitos por Coronavirus e temos 1367 Notificações o que
mostra que apesar das medidas adotadas, ainda enfrentamos momentos
difíceis na luta contra essa pandemia.

Agradeço a compreensão e presteza de Vossa Excelência e demais
membros deste Parlamento Estadual e aproveito a oportunidade para
externar votos de singular apreço.

Com nossos sinceros agradecimentos,

MIGUEL LAUAND FONSECA
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 659/2020, DE 12 DE MAIO DE 2020.

Declara situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Itapecuru-Mirim (MA) e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complementação às ações definidas nos Decretos
Municipais nº 620, 621, 622, 626, 627, 639, 643,
647, 648, 650, 655, 656, 658/2020 e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM,
ESTADO DO MARANHÃO, usando da atribuição privativa que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal, 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 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 Calamidade
de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo

coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em Saúde Pública
de Importância Nacional - ESPIN;

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço
do coronavírus, causador do COVID-19;

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

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Itapecuru Mirim/MA as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Itapecuru Mirim/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.

Parágrafo Único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes nos Decretos Municipais nº 620, 621, 622, 626, 627, 639, 643,
647, 648, 650, 655, 656, 658/2020, acrescidas do que dispõe o presente
ato.

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

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

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

Art. 3º - Sem prejuízo das medidas já adotadas, todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;
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V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo

que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência, em regime de rodízio, a critério do dirigente máximo do
órgão ou entidade municipal;

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

VII - 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;

Art. 4º - Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

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

Art. 5º - 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. 6º - 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. 7º - 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. 8º - Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - 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. 9º - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 10º - Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
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. 11 - 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. 12 - Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo Único - Compete ao Comitê de Combate e Prevenção
ao Coronavírus – COVID-19 definir as medidas e estratégias referentes ao
enfrentamento da proliferação da doença, de acordo com a evolução do
cenário epidemiológico.

Art. 14 - Fica o Município de Itapecuru Mirim/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. 15 - 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.

Art. 16 - 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. 17 - Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Receita
Municipal de Receita, Orçamento e Gestão providenciar o
contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da
COVID-19.

Art. 18 - Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
terá validade até 31.12.2020, tendo em vista necessidade permanente de
monitoramento da pandemia.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE ITAPECURU MIRIM, EM

12 DE MAIO DE 2020.

MIGUEL LAUAND FONSECA
Prefeito Municipal
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   LEI Nº 11.274, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão
do cumprimento de obrigações financeiras
referentes a empréstimos consignados contraídos
por servidores públicos estaduais e municipais e
empregados públicos e privados, no âmbito do
Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º Ficam em caráter excepcional suspensas as cobranças
de empréstimos consignados (ou seja, com desconto em folha)
contraídos pelos servidores públicos estaduais e municipais e
empregados públicos e privados, ativos e inativos, tantos civis quanto
militares, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em
decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19):

Art. 2º Pelo período de três meses ou enquanto perdurar o
estado de emergência pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, o órgão pagador da administração pública direta e
indireta do Estado e Municípios, não realizará o desconto salarial do
valor correspondente às parcelas de empréstimos e financiamentos
consignados em folha de pagamento de servidores e empregados
públicos ativos e inativos.

Art. 3º Findo o estado de emergência pública de que trata a Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, as instituições financeiras
conveniadas deverão oferecer condições facilitadas para o pagamento

das parcelas vencidas durante o período de suspensão a que se refere o
caput, assegurado o parcelamento do valor em atraso em no mínimo
doze meses.

§1º Para fins de parcelamento do valor total das parcelas em
atraso, o limite de comprometimento da renda do servidor ou
empregado público poderá ser ampliado em até seis por cento, na
forma do regulamento.

§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária
sobre o valor das parcelas não pagas, cujo vencimento tenha ocorrido
a partir de 20 de março de 2020 até o encerramento do estado de
emergência pública.

Art. 4º. As instituições financeiras não poderão realizar qualquer
tipo de cobrança, sendo vedada a inscrição do nome dos devedores nos
bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

Art. 5º Fica assegurada ao servidor ou empregado público a
opção pela manutenção do desconto salarial autorizado perante o
respectivo órgão pagador.

Parágrafo único. O servidor ou empregado deverá ratificar
perante o órgão pagador a autorização para manutenção do desconto
em sua folha de pagamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei 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 04 de junho de 2020.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente


