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PROJETO DE LEI Nº 209 / 2020

 Determina que os planos de saúde deverão cobrir
o teste de detecção do COVID-19 e demais
procedimentos, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

.
Art. 1°. Torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde

do teste para detecção do COVID-19, bem como o atendimento e
tratamento, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único: Convém frisar que ainda não há tratamento
específico para o COVID-19, por isso os planos devem cobrir os
exames de diagnóstico, pois foram incluídos no Rol de Procedimentos
obrigatórios da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem
como prestar o atendimento e tratamento atualmente disponíveis.

Art. 2º. Os exames de diagnósticos e procedimentos relativos
ao COVID-19, que já foram negados aos usuários, deverão ser
obrigatoriamente reembolsados pelo plano de saúde.

Art. 3°. O Poder Executivo publicará normas regulamentares e
fiscalizará a aplicação desta lei, no que couber.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 08 de
Junho de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA
- Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente projeto visa assegurar a cobertura dos planos de

saúde para o exame de diagnóstico do COVID-19, bem como o
atendimento e tratamento atualmente disponível contra esse vírus,
garantindo assim, que os planos de saúde que atuam no Estado do
Maranhão cumpram as determinações da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), contidas na Resolução Normativa nº 453, publicada
no Diário Oficial da União que entrou em vigor em 13/03/2020, e prevê
a inclusão do exame de detecção do COVID-19 no Rol de Procedimentos
obrigatórios para beneficiários de planos de saúde.

Não é a primeira vez que isso ocorre diante de uma ameaça à
saúde da coletividade. No ano de 2016, de forma extraordinária, a ANS
inseriu a cobertura de alguns exames relacionados ao diagnóstico da
Zika ao rol diante de uma emergência em saúde pública decretada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em ação semelhante, mas não de forma extraordinária, no ano
de 2015 foi a vez da inclusão — pouco antes do limite para publicação
da resolução normativa que atualizaria o rol — dos testes rápidos
relacionados a Chikungunya e Dengue, diante da crescente evolução
das doenças e a ausência de cobertura obrigatória por parte das
operadoras de planos de saúde até então.

De forma simples e objetiva, é por isso que se deve entender
que a cobertura trazida pelo órgão regulador através do rol mínimo de
cobertura obrigatória, em obediência à lei, é taxativa, demonstrando
segurança e equilíbrio na relação entre as operadoras, empresas
contratantes e consumidores.

Esse foi o entendimento exposto pelo legislador através do
artigo 10, parágrafo 4º da Lei 9.656/1998 em conjunto com o artigo 4º,
III da Lei 9.961/2000, justamente para que a ciência atuarial consiga
traçar os riscos e os prêmios que deverão ser pagos em cada massa e
faixa etária de beneficiários.

É de suma importância destacar que os planos de saúde, a
partir de 13/03/2020, com a publicação da resolução nº 453, ficaram
obrigadas a cobrir o exame de detecção do COVID-19, pois o mesmo
foi incluído no Rol de Procedimentos obrigatórios da ANS. Entretanto,
em relação a cobertura para o atendimento e tratamento dos pacientes
diagnosticados com o COVID-19.

 Observada a segmentação do plano de saúde, estes deverão
dentro do que prevê a ANS e o Ministério da saúde, prestar e cobrir

todo o atendimento necessário para os pacientes com a Covid-19,
desde o diagnostico até o tratamento final, destacando que ainda não é
conhecido pela ciência e medicina um tratamento específico para a
doença, mas todos os esquemas de tratamento atualmente disponíveis
deverão obrigatoriamente serem oferecidos e cobertos pelos planos de
saúde, conforme prevê a Resolução da ANS, acima mencionada.

Outro ponto que merece destaque nessa proposição, é o fato
de que apesar das determinações da ANS, que estabelecem medidas
urgentes e integram o plano de contingência da pandemia do coronavírus,
muitas operadoras de planos de saúde não estão cumprindo a resolução,
e continuam negando a cobertura do teste de detecção do COVID-19,
e os pacientes que necessitavam do mesmo para obter seu diagnóstico,
precisaram pagar por ele. Nesse sentido, e resguardados pelo código
de defesa do consumidor, os usuários dos planos de saúde tem direito
ao reembolso do valor pago pelo teste de detecção e exames para
diagnóstico do COVID-19, uma vez que forma incluídos no Rol de
Procedimentos obrigatórios da ANS, o que vincula as operadoras de
planos de saúde a obrigatoriedade de sua cobertura.

Por isso, com o intuito de manter a população protegida e com
seus direitos resguardados, apresentamos essa proposição, pois
entendemos que é urgente e necessário garantir o direito a saúde, e mais
do que nunca garantir a união de forças no combate a pandemia do
coronavírus.

Diante do todo exposto a presente proposição legislativa
aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos pares desta Casa do
Povo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 08 de
Junho de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA
- Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 210/ 2020

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO DOS SERVIDORES ESTADUAIS
QUE TENHAM SOB SUA GUARDA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA.

Art. 1º - O servidor que mantenha sob sua guarda, tutela ou
curatela pessoa com deficiência terá sua jornada de trabalho reduzida
em até 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração
ou obrigatoriedade de reposição em bancos de horas, enquanto perdurar
a dependência.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2° - A redução da jornada de trabalho se dará mediante
requerimento escrito formulado perante o órgão ao qual o servidor
esteja vinculado, devidamente instruído com laudo médico atualizado
dos últimos 3 (três) meses, que atestem a deficiência.

Parágrafo único - Para manutenção do benefício, o solicitante
deverá renovar o pedido a cada ano.

Art. 3° - A redução da jornada de trabalho será considerada
como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais.

Art. 4° - Durante o período de gozo da redução de carga horária
o servidor abster-se-á de atividades remuneradas, sob pena de
interrupção do benefício, com redução proporcional dos vencimentos
ou remuneração que recebera indevidamente, até que reassuma a carga
horária integral do cargo.

Art. 5º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Ordinária apresentado a esta Casa dispõe
sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores estaduais que
tenham sob sua guarda pessoa com deficiência.

Em se tratando de servidores públicos, pode-se imaginar que
há inconstitucionalidade por ofensa ao art. 43, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, que dispõe ser de competência privativa do
chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem sobre “regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade” dos servidores
públicos estaduais. Ocorre que o projeto de lei em discussão não versa
sobre nenhuma dessas matérias, mas sim sobre jornada de trabalho, em
nome da assistência à pessoa com deficiência que dependa diretamente
do servidor, não havendo qualquer intromissão do Poder Legislativo
nas competências do Poder Executivo.

É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO DA CARGA DE
TRABALHO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
COMPROVADA. Ainda que a lei não permita
expressamente a redução da jornada do trabalhador sem
redução salarial, obstar o benefício a empregada cujo
filho tem deficiência comprovada é impedir que pessoas
com deficiência sejam inseridos na sociedade, com
igualdade de oportunidade. É vital que a mulher tenha
a sua jornada de trabalho reduzida, para prestar
assistência direta ao filho autista, de maneira que possa
acompanhá-lo em suas rotinas de estimulação,
garantindo, assim, a dignidade da criança e a sua plena
inclusão social. Recurso patronal a que se nega provimento.
(Processo: ROT – 0000086-42.2019.5.06.0412, Redator:
Paulo Alcantara, Data de julgamento: 29/10/2019, Segunta
Turma, Data da assinatura: 29/10/2019)

Mas, se este não for o entendimento desta Casa, informe-se
que mesma proposição já foi encaminhada ao Chefe do Poder Executivo,
na forma de indicação, conforme dispõe o art. 152 do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Considerando que o art. 24, XII, aduz ser competência
concorrente entre a União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art.
23, II, aduz ser competência comum entre os entes federados cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência – todos da Constituição Federal - e não
sendo matéria de competência privativa do Governador do Estado
(conforme art. 43 da Lei Maior estadual), solicita-se, portanto, que
esta Casa Legislativa atue pela aprovação deste Projeto. Por isto,
contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares,
que votemos em favor das pessoas com deficiência no Estado do
Maranhão.

PROJETO DE LEI Nº 211 /2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade para que todas as
compras realizadas pelo Estado do Maranhão no
combate ao COVID-19 sejam informadas ao Poder
Legislativo e ao Tribunal de Contas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo do Estado do Maranhão
obrigado a informar a Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, todas as compras realizadas com relação ao
estado de Calamidade Pública em razão do COVID-19 – Coronavírus.

Parágrafo único – O Poder Executivo enviará à Assembleia
Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por meio
eletrônico, relatórios quinzenais contendo os seguintes dados:

I – O nome das partes contratadas e seu número de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – ou no Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF;

II – A motivação e a justificativa do contrato, convênio ou
parceria;

III – O valor do contrato, convênio ou parceria;
IV – A duração do contrato, convênio ou parceria;
V – A fonte do recurso utilizado.
Art. 2º – O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

disponibilizará, quinzenalmente, em sua página na internet, para acesso
de toda a sociedade, informações concernentes a fiscalização dos
contratos, convênios e parcerias celebrados em caráter emergencial
por Município que teve reconhecido o estado de calamidade pública
em decorrência da pandemia de Covid-19.

Parágrafo único – Para fins do disposto no caput, o Tribunal
de Contas solicitará ao Município o envio, por meio eletrônico, de
relatórios quinzenais com a relação dos contratos, convênios e parcerias
celebrados, contendo os mesmos dados previstos no artigo anterior.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei é de fundamental importância para garantir
transparência na aplicação dos recursos públicos durante a pandemia
do novo coronavírus em que a situação de calamidade pública no estado
e nos municípios permite aos mesmos que façam a aquisição de bens e
serviços sem processo licitatório. Desse modo, a presente proposição
visa combater irregularidades que possam vir a ocorrer nas compras e
serviços contratados em razão do combate ao Covid-19, vez que o
Estado e os municípios podem contratar sem licitação, além de celebrar
convênios e parcerias emergenciais.

Dessa forma, a proposta busca facilitar a fiscalização e garantir
mais transparência à gestão e aplicação do dinheiro público com o
envio quinzenal de relatórios á Assembleia legislativa do Estado do
Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado dos dados referentes aos
contratos celebrados.

Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na
aprovação da matéria.

REQUERIMENTO Nº 202 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 155 e Art. 163, III, requeiro a V. Exa. que após ouvido o
plenário, seja adquirido, em regime de URGÊNCIA, através desta
Casa Legislativa junto ao setor médico, testes rápidos para COVID-19
e Kits de Medicamentos para atendimento e tratamento precoce do
referido vírus, limitado para acolher EXCLUSIVAMENTE os
servidores da ALEMA.

Nosso pedido é justificado em virtude do retorno paulatino
dos trabalhos deste poder o que, de alguma maneira, coloca nossos
colaboradores em exposição, carecendo maior zelo e cuidado com cada
um deles, primando por suas vidas e saúde, que obviamente refletirá
em qualidade de vida e melhor desempenho laborativo. É sabido, através
de dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) que quanto mais
precoce o tratamento, maiores são as chances de sucesso de recuperação
do paciente.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.

São Luís, 09 de Junho de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

REQUERIMENTO Nº 203 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Procurador Dr. Eduardo
Nicolau, parabenizando pelo novo cargo de Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 1 de junho de 2020. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 204 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulações ao Procurador Dr. Luiz
Gonzaga Martins Coelho, parabenizando pelos relevantes serviços
prestados para a sociedade maranhense durante sua permanência como
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 1 de junho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 760 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, anteprojeto de lei anexo, que dispõe sobre a redução da
jornada de trabalho para os servidores públicos estaduais que prestem
assistência a pessoas com deficiência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
junho de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO DOS SERVIDORES ESTADUAIS
QUE TENHAM SOB SUA GUARDA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA.

Art. 1º - O servidor que mantenha sob sua guarda, tutela ou
curatela pessoa com deficiência terá sua jornada de trabalho reduzida
em até 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração
ou obrigatoriedade de reposição em bancos de horas, enquanto perdurar
a dependência.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2° - A redução da jornada de trabalho se dará mediante
requerimento escrito formulado perante o órgão ao qual o servidor
esteja vinculado, devidamente instruído com laudo médico atualizado
dos últimos 3 (três) meses, que atestem a deficiência.

Parágrafo único - Para manutenção do benefício, o solicitante
deverá renovar o pedido a cada ano.

Art. 3° - A redução da jornada de trabalho será considerada
como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais.

Art. 4° - Durante o período de gozo da redução de carga horária
o servidor abster-se-á de atividades remuneradas, sob pena de
interrupção do benefício, com redução proporcional dos vencimentos
ou remuneração que recebera indevidamente, até que reassuma a carga
horária integral do cargo.

Art. 5º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

A proposição apresentada ao Chefe do Poder Executivo dispõe
sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores estaduais que
tenham sob sua guarda pessoa com deficiência. Em se tratando de
servidores públicos, envia-se por indicação este anteprojeto (conforme
dispõe o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão), para não incorrer em vício de
inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 43, IV, da Constituição
do Estado do Maranhão, que dispõe ser de competência privativa do
chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem sobre “servidores
públicos estaduais, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade”.

É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO DA CARGA DE
TRABALHO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
COMPROVADA. Ainda que a lei não permita
expressamente a redução da jornada do trabalhador sem
redução salarial, obstar o benefício a empregada cujo
filho tem deficiência comprovada é impedir que pessoas
com deficiência sejam inseridos na sociedade, com
igualdade de oportunidade. É vital que a mulher tenha
a sua jornada de trabalho reduzida, para prestar
assistência direta ao filho autista, de maneira que possa
acompanhá-lo em suas rotinas de estimulação,
garantindo, assim, a dignidade da criança e a sua plena
inclusão social. Recurso patronal a que se nega provimento.
(Processo: ROT – 0000086-42.2019.5.06.0412, Redator:
Paulo Alcantara, Data de julgamento: 29/10/2019, Segunta
Turma, Data da assinatura: 29/10/2019)

Considerando que o art. 24, XII, aduz ser competência
concorrente entre a União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art.
23, II, aduz ser competência comum entre os entes federados cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência – todos da Constituição Federal - e sendo
matéria de competência privativa do Governador do Estado (conforme
art. 43 da Lei Maior estadual), solicita-se, portanto, que o chefe do
Poder Executivo aproveite tão relevante proposição.

INDICAÇÃO Nº 761/ 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, anteprojeto de lei anexo, que dispõe sobre
a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos municipais
que prestem assistência a pessoas com deficiência.



QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de

junho de 2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
QUE TENHAM SOB SUA GUARDA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA.

Art. 1º - O servidor que mantenha sob sua guarda, tutela ou
curatela pessoa com deficiência terá sua jornada de trabalho reduzida
em até 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração
ou obrigatoriedade de reposição em bancos de horas, enquanto perdurar
a dependência.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2° - A redução da jornada de trabalho se dará mediante
requerimento escrito formulado perante o órgão ao qual o servidor
esteja vinculado, devidamente instruído com laudo médico atualizado
dos últimos 3 (três) meses, que atestem a deficiência.

Parágrafo único - Para manutenção do benefício, o solicitante
deverá renovar o pedido a cada ano.

Art. 3° - A redução da jornada de trabalho será considerada
como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais.

Art. 4° - Durante o período de gozo da redução de carga horária
o servidor abster-se-á de atividades remuneradas, sob pena de
interrupção do benefício, com redução proporcional dos vencimentos
ou remuneração que recebera indevidamente, até que reassuma a carga
horária integral do cargo.

Art. 5º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

A proposição apresentada ao Chefe do Poder Executivo dispõe
sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores municipais que
tenham sob sua guarda pessoa com deficiência. Em se tratando de
servidores públicos, envia-se por indicação este anteprojeto (conforme
dispõe o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão), para não incorrer em vício de
inconstitucionalidade formal.

É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO DA CARGA DE
TRABALHO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
COMPROVADA. Ainda que a lei não permita
expressamente a redução da jornada do trabalhador sem
redução salarial, obstar o benefício a empregada cujo
filho tem deficiência comprovada é impedir que pessoas
com deficiência sejam inseridos na sociedade, com
igualdade de oportunidade. É vital que a mulher tenha
a sua jornada de trabalho reduzida, para prestar
assistência direta ao filho autista, de maneira que possa
acompanhá-lo em suas rotinas de estimulação,
garantindo, assim, a dignidade da criança e a sua plena
inclusão social. Recurso patronal a que se nega provimento.
(Processo: ROT – 0000086-42.2019.5.06.0412, Redator:

Paulo Alcantara, Data de julgamento: 29/10/2019, Segunta
Turma, Data da assinatura: 29/10/2019)

Considerando que o art. 24, XII, aduz ser competência
concorrente entre a União e Estados legislar sobre a saúde, que o art.
23, II, aduz ser competência comum entre os entes federados cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência – todos da Constituição Federal - e sendo
matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, solicita-
se, portanto, que o chefe do Poder Executivo Municipal aproveite tão
relevante proposição.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2020, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.032/2020

Acrescenta o art. 105-A à Resolução Legislativa
nº449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão).

Art. 1º.  Acrescenta o art. 105-A à Resolução Legislativa n°
449, de 24 de junho de 2004 que trata do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão:

Art. 105-A. Em caso de Decretação de Calamidade Pública
no Estado do Maranhão ou em São Luís, cidade sede do
Poder Legislativo Estadual, e estando a Assembleia
Legislativa em seus funcionamento ordinário , o Deputado
Estadual que por questão de saúde ou que se enquadrarem
em restrições estabelecidas ou recomendadas pelo Poder
Público poderá, se assim optar , participar das referidas
Sessões, na forma virtual, enquanto durar as razões de
saúde ou as restrições.
I – No caso de questão de saúde de que trata o ‘caput’ deste
artigo deverá ser encaminhado laudo médico à Mesa
Diretora atestando que a participação presencial do
Deputado, nas Sessões da Assembleia Legislativa, poderá
causar grave risco a sua saúde ou a saúde dos presentes
nas Sessões;
II – O Deputado que participar das Sessões na forma virtual,
terá todos os seus direitos e deveres regimentais em
igualdade com seus pares que se encontrarem
presencialmente na Sessão.
§1º- Entende-se por Estado de Calamidade Pública, para
efeito deste Regimento, uma situação anormal decretada
pelo Poder Público que comprometa a saúde e segurança
pública, tornando a capacidade de ação do Estado seriamente
comprometida.
§2º- No caso de Decretação de Calamidade Pública por
questões sanitárias e havendo possibilidade de contágio por
alguma moléstia, as Sessões Presenciais obedecerão também
às seguintes regras:
a) Será realizada apenas até duas Sessões Ordinárias ou
Extraord inárias por semana, ficando suspensas as
realizações de Sessões Especiais e Solenes, contando
somente com o Pequeno Expediente e a Ordem do Dia;
b) Havendo acordo, as votações serão simbólicas, ficando
os registros a cargo da Diretoria Geral da Mesa;
c) Ficam dispensados a Leitura do expediente previsto no §
3º do art. 108 do Regimento Interno e prazos de pautas
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para recebimento de emendas, que deverão ocorrer
diretamente nas Comissões Técnicas.
d) As Sessões contarão com o número mínimos de servidores
necessário ao seu funcionamento, devendo os demais
relacionados a atividade legislativa utilizar os veículos de
comunicação oficial da Alema, ficando vedado o acesso de
assessores e convidados ao Plenário;
e) A sala de imprensa localizada ao lado do Plenário Nagib
Haickel e a Galaria ficarão fechadas.
f) Nos acentos destinados a Mesa Diretora somente será
permitido a presença do Presidente e 2(dois) Secretários
(as).

Art. 2º. Caso a Mesa Diretora entenda da inviabilidade do
funcionamento presencial da Assembleia Legislativa do Maranhão,
com risco a saúde ou a segurança de Parlamentares e servidores, as
sessões deverão acontecer nos termos da Resolução Legislativa nº 1029/
20.

Art. 3º. As proposições regidas por esta Resolução Legislativa
e pela de nº 1029/20, tramitaram em Regime de Urgência, nos termos
do art. 220 do Regimento Interno.

Art. 4º. As Comissões Permanentes poderão adotar as normas
desta Resolução Legislativa, obedecendo as restrições quanto ao acesso
de servidores, assessores e convidados.

Parágrafo único. As Audiências Públicas e as reuniões com a
participação de secretários, autoridades ou especialistas, na sede do
Poder Legislativo estadual ficarão suspensas de forma presencial,
podendo a critério do Presidente da Comissão ser utilizado o sistema
de videoconferência.

Art. 5º. Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data da
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 027/2020, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.033/2020

Concede Medalha do Mérito Legislativo
“JACKSON LAGO” a todos os Profissionais da
Saúde mortos no combate ao COVID-19.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo a
todos os Profissionais da Saúde mortos no combate ao COVID-19.

Parágrafo único – a homenagem deverá ser feita uma única
sessão solene posterior a quarentena, sendo entregue aos familiares de
cada profissional falecido.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 074/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 570/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Pedro da
Água Branca, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São Pedro da Água
Branca, em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 004, de 20 de
março de 2020, bem como o Decreto Municipal n.º 005 de 24 de março
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 075/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 571/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Vila Nova dos
Martírios, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Vila Nova dos
Martírios, em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19, bem como para prestação
de socorro e assistência humanitária à população do referido Município,
atingido pelos intensas chuvas nos termos do Decreto Municipal n.º
024, que declara o estado de calamidade pública no Município de Vila
Nova dos Martírios, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 076/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 572/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de São Bento, em todo
território do Município, para fins de adoção de medidas preventivas e
combate ao novo Coronavírus, nos termos do Decreto Municipal nº
112 de 28 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de São Bento, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 077/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 573/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Gonçalves Dias, em
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento
à COVID-19, bem como em virtude do aumento do número de infecções
pelo vírus H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº 022 de 23 de
março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 078/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 574/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Senador La
Rocque, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Senador La Rocque,
em todo território do Município, para fins adoção de  medidas de
enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-
19), nos termos do Decreto Municipal nº 134 de 18 de março de 2020,
bem como o Decreto Municipal  nº 145, de 30 de abril de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Senador La
Rocque, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 079/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 575/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Afonso Cunha, em
todo território do Município, para fins adoção de medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Corona vírus, nos termos no Decreto
Municipal nº 022, de 23 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Afonso Cunha, Estado do
Maranhão.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 080/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 576/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Pedro do Rosário, em
todo território do Município, para fins adoção de medidas para evitar
a ocorrência de transmissão e óbitos por Coronavírus, nos termos no
Decreto Municipal nº 004, de 23 de março de 2020, que declara o
estado de calamidade pública no Município de Pedro do Rosário, Estado
do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 081/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 577/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Itapecuru-
Mirim, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Itapecuru-Mirim, em
todo território do Município, para fins adoção de medidas para
enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus e H1N1,
nos termos no Decreto Municipal nº 659, de 12 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Itapecuru-
Mirim, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 082/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 578/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Pastos Bons, em todo
território do Município, para fins adoção de medidas para enfrentamento
à pandemia provocada pelo novo coronavírus, nos termos no Decreto
Municipal nº 007, de 21 de maio de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 083/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 579/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Governador Archer,
em todo território do Município, para fins adoção de medidas para
enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus e ao vírus
H1N1, nos termos no Decreto Municipal nº 016, de 18 de maio de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de
Governador Archer, Estado do Maranhão.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 084/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 580/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cedral, em todo
território do Município, para fins adoção de medidas para enfrentamento
à pandemia provocada pelo novo coronavírus, nos termos no Decreto
Municipal nº 092, de 1º de maio de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Cedral, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 085/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 581/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Aldeias Altas, em
todo território do Município, para fins adoção de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação do novo coronavírus, nos termos no Decreto
Municipal nº 029, de 19 de junho de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Aldeias Altas, Estado do
Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 086/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 582/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Apicum-Açu,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Apicum-Açu, em
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento
ao vírus H1N1 e à COVID-19, nos termos no Decreto Municipal nº
021, de 20 de março de 2020, que declara o estado de emergência
pública no Município de Apicum-Açu, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 087/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 583/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Governador
Eugênio Barros, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Governador Eugênio
Barros, em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral
- COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de socorro e
assistência humanitária à população atingida pelas fortes chuvas no
território municipal, nos termos no Decreto Municipal nº 100, de 25
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de março de 2020, que declara o estado de emergência pública no
Município de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de junho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 92/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e FEDERAÇÃO DAS UNIÕES DE
MORADORES DE BAIRROS E ENTIDADES SIMILARES DO
MARANHÃO - FUMBESMA, referente ao Processo Administrativo
nº 1533/2020 - 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: 29/05/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral, e FEDERAÇÃO DAS UNIÕES DE MORADORES
DE BAIRROS E ENTIDADES SIMILARES DO MARANHÃO -
FUMBESMA - CNPJ nº 05.293.592/0001-09.  São Luís – MA, 09 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 125/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e FEDERAÇÃO DAS UNIÕES DE
MORADORES DE BAIRROS E ENTIDADES SIMILARES DO
MARANHÃO - FUMBESMA, referente ao Processo Administrativo nº
1533/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 105 (cento 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: 29/05/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e FEDERAÇÃO DAS UNIÕES DE MORADORES DE
BAIRROS E ENTIDADES SIMILARES DO MARANHÃO -
FUMBESMA - CNPJ nº 05.293.592/0001-09.  São Luís – MA, 09 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0615/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 25 de junho às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa especializada para
aquisição de pacote de aplicativos Adobe Creative para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas. São Luís, 08 de junho de 2020. Lincoln Christian
Noleto Costa - Pregoeiro da ALEMA.
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