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PROJETO DE LEI Nº 222 / 2020

“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE OS SINTOMAS DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
NA CARTEIRA DE VACINAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

Art. 1. As carteiras de vacinação e cadernetas de vacinação, em
formato impresso ou digital, do sistema de saúde do Estado Maranhão
passarão a conter, em caráter preventivo e informativo, esclarecimentos
sobre os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Parágrafo único. Os sintomas do TEA serão especificados pelo
órgão técnico competente do Poder Executivo do Estado do Maranhão.

Art. 2. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 3. As despesas, decorrentes da execução desta lei, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARÁ FIGUEIREDO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

É incontroverso que o diagnóstico precoce de comportamentos
autísticos facilita a reabilitação e a atenção integral as necessidades da
pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Isso porque o TEA é caracterizado por dificuldades de comunicação
e interação social e pela presença de comportamentos e/ou interesses
repetitivos ou restritos.

Nessa esteira, à medida que tais caracteres são detectados de
forma precoce, maiores são as chances de proporcionar o desenvolvimento
adequado, evitando, portanto, dor e sofrimento, bem como preservando,
por consequência, a dignidade humana das crianças que tem TEA.

No particular, cumpre esclarecer que, conforme o Manual de
Orientação intitulado “Transtorno do Espectro do Autismo”, publicado
pelo Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)¹, tem-se que a gravidade de
apresentação do transtorno é variável e a intervenção precoce está associada
a ganhos significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança.

Em específico, alguns estudiosos têm até mesmo sugerido que a
intervenção precoce e intensiva tem o potencial de impedir a manifestação
completa do TEA, por coincidir com um período do desenvolvimento em
que o cérebro é altamente plástico e maleável, enfatizam alguns
especialistas.

Nesse sentido, portanto, a busca por sinais precoces do autismo
continua sendo uma área de intensa investigação científica. Alguns
marcadores potencialmente importantes no primeiro ano de vida incluem
anormalidades no controle motor, atraso no desenvolvimento motor,
sensibilidade diminuída a recompensas sociais, afeto negativo e dificuldade
no controle da atenção. A avaliação formal do Desenvolvimento
Neuropsicomotor (DNPM) é fundamental e indispensável e faz parte da
consulta pediátrica.

Sendo assim, ao se fixar a obrigatoriedade de inclusão de informações
sobre os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na carteira
de vacinação a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estará
prestigiando tanto o clamor público dos pais de crianças autistas, quanto
atuando para empoderar o cidadão por meio da informação, de modo que
poderá intervir de forma precoce para cuidar das crianças com TEA.

PROJETO DE LEI Nº 223 / 2020

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NA INTERNET,
DA LISTA DE ESPERA DOS PACIENTES QUE

AGUARDAM POR CONSULTAS, EXAMES E
INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DAREDE
PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO
MARANHÃO.

Art. 1º - O Sistema Único de Saúde - SUS, em todas as esferas de
Governo no Estado do Maranhão, poderá publicar e atualizar, em
seu site oficial na internet, a lista de espera, atualizada, dos pacientes que
aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções
cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo único - As listagens disponibilizadas devem ser
específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger
todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do Sistema Único
de Saúde do Estado do Maranhão, incluindo as unidades conveniadas e
outros prestadores que recebam recursos públicos.

Art. 2º - A divulgação das informações de que trata esta Lei deve
observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado
pelo número do Cartão Nacional de Saúde - CNS) ou pelo Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF.

Art. 3º - A lista de espera de que trata esta Lei deve ser
disponibilizada em cada esfera de Governo pelo gestor do SUS, que deverá
seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos
procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal.

Parágrafo único - O gestor estadual do SUS deve unificar as
listas estaduais, levando em consideração os critérios técnicos para o
atendimento do paciente.

Art. 4º - As listas de espera divulgadas devem conter:
I – a data de solicitação da consulta (discriminada por

especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros
procedimentos;

II – a posição que o paciente ocupa na fila de espera;
III – o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva

consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;
IV – a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação

do número do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou do Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF;

V – a especificação do tipo de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos; e

VI – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.
Art. 5º - O Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Estado do

Maranhão poderá criar de serviço gratuito para consulta telefônica à lista
de que trata esta Lei.

Art. 6º - As unidades de saúde afixarão em local visível as principais
informações desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei Ordinária ora apresentado a esta Casa, dispõe

sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam
por consultas, exames e intervenções cirúrgicas da rede pública de saúde
do Estado do Maranhão. A proposição é inspirada na Lei Estadual nº
17.066 de 2017 do Estado de Santa Catarina e foi apresentada a este
parlamentar pela Associação dos Magistrados do Maranhão, com a
convicção de que a adoção da iniciativa no Estado do Maranhão contribuirá
para a transparência da política pública de saúde estadual e para a
racionalização da judicialização da saúde, pois os operadores do Sistema
de Justiça, especialmente os magistrados estaduais, terão acesso à
composição das filas de espera e aos critérios objetivos estabelecidos pela
proposição sugerida. Dessa forma, eventual determinação judicial estará
pautada em protocolos clínicos ou ordem cronológica e não resultará na
priorização de paciente que está na mesma situação clínica de outros que
aguardam administrativamente pelo atendimento.
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A proposição está de acordo com as aspirações do Poder Judiciário

do Estado do Maranhão, que tem envidado esforços para a criação de uma
vara especializada em saúde pública, a qual foi objeto de solicitação deste
parlamentar ao Tribunal de Justiça, por meio da Indicação nº 653 de 2020
e poderá contribuir muito na redução do número de processos judiciais
para realização de consultas, cirurgias e exames, bem como com o
cumprimento do Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que considera excessiva a espera do
paciente por tempo superior a cem dias para consultas e exames, e de
cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos.

Trata-se, assim, de política pública a ser adotada no Estado do
Maranhão, tendo em vista o princípio da publicidade. Nesse sentido, a
proposição surge para contrapor-se às excessivas amarras impostas ao
Poder Legislativo estadual e está de acordo com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que teve três momentos: a) o primeiro, onde defendia a
competência privativa do Poder Executivo na iniciativa de leis sobre a
Administração Pública; b) o segundo, que sustentava a competência
privativa do Poder Executivo na iniciativa de leis que criem órgãos e fixem
suas atribuições e; c) o terceiro e mais recente, em que a Corte declarou a
constitucionalidade de duas leis de iniciativa parlamentar que criavam
programas de políticas públicas (a saber, os casos são o AgR no RE nº
290.549/RJ e a ADI nº 3.394/AM). Um trecho do voto do Relator do AgR
no RE nº 290.549/RJ, o Ministro Dias Toffoli, merece ser destacado para
demonstrar a possibilidade de que o Poder Legislativo edite normas sobre
políticas públicas sem que sobre elas recaia qualquer vício de
inconstitucionalidade e por ser muito similar ao estabelecido pelo § 2º da
proposição submetida a esta Casa:

(...) a criação do programa instituído por meio dessa lei apenas
tinha por objetivo fomentar a prática de esportes em vias e
logradouros públicos, tendo ficado expressamente
consignado nesse texto legal que ‘a implantação,
coordenação e acompanhamento do programa ficará a
cargo do órgão competente do Poder Executivo’, a quem
incumbirá, também, aprovar as vias designadas pelos moradores
para a execução do programa.
(RE nº 290.549/RJ, Rel. Ministro Dias Toffoli. Dje 29.03.2012,
Supremo Tribunal Federal - STF)

Embora o art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão seja
uma norma de repetição obrigatória (cujo parâmetro é o art. 61, § 1º, da
Constituição Federal), note-se que não está suprimindo ou restringindo
nenhuma das atribuições privativas do governador do Estado, tão somente
acrescentando que o Poder Legislativo pode contribuir para a discussão
sobre políticas públicas, apresentando proposições que, de qualquer forma,
passarão pelo poder sancionador do chefe do Poder Executivo estadual.
Isso significa que, em análise sobre o interesse público, pode valer-se do
veto político se seu entendimento for de que contraria os interesses da
sociedade e do Estado.

De acordo com Cavalcante Filho (2013, p. 31):

Contudo, essa cláusula deve ser interpretada de forma restritiva,
por conta de fatores históricos e dogmáticos. Não se pode nela
ver uma inconstitucionalidade (por vício de iniciativa) de
qualquer projeto de lei proposto pelo Legislativo e que trate
sobre políticas públicas. Isso é assim porque o Legislativo tem
a prerrogativa – e o dever – de concretizar os direitos
fundamentais sociais, aos quais está constitucionalmente
vinculado (art. 5º, § 1º). Dessa maneira, é possível defender uma
interpretação da alínea e do inciso II do § 1º do art. 61 que seja
compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas
públicas. O que não se admite é que, por iniciativa parlamentar,
se promova o redesenho de órgãos do Executivo, ou a criação de
novas atribuições (ou mesmo de novos órgãos). Do mesmo
modo, é inadmissível que o legislador edite meras leis
autorizativas, ou, ainda, que invada o espaço

constitucionalmente delimitado para o exercício da função
administrativa (reserva de administração).

Caso não seja este o entendimento dos parlamentares e da Comissão
de Constituição e Justiça, informe-se que a proposição foi enviada para o
Chefe do Poder Executivo do Estado do Maranhão, por meio de indicação,
para o devido aproveitamento da ideia.

Reconhecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –
STF sobre a possibilidade de que os Poderes Legislativos possam criar
normas sobre políticas públicas e restrições nesse sentido são indevidas, e
que compete aos Estados, concorrentemente com a União, legislar sobre a
saúde (art. 24, XII da Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição
Estadual), conto com o apoio dos nobríssimos parlamentares para
aprovação desta proposição.

PROJETO DE LEI N° 224 /2020

ESTABELECE AS DIRETRIZES SOBRE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA REMOTA PARA AS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO OU QUARENTENA,
ENQUANTO PERDURAR AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-
19 OU QUANDO 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 no âmbito do Estado do
Maranhão, da assistência psicológica remota gratuita a qualquer pessoa
que necessitar de apoio emocional por reflexos do enfrentamento à
pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outra situação de
calamidade pública, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças
infectocontagiosas.

Parágrafo único. Ficam garantidos nos atendimentos psicológicos
o total anonimato.

Art.2º. Para efeitos desta lei considerar-se-á beneficiário, todo
aquele que residir no Estado do Maranhão e necessitar do apoio emocional,
em condições de quarentena ou isolamento social.

Art.3º. O Poder Executivo prestará um canal de acesso remoto,
podendo ser feito por redes sociais, aplicativos de mensagens, contato
telefônico, com profissionais habilitados a diagnosticar o paciente com
sintomas psicológicos negativos, como estresse, pós-trauma, depressão,
melancolia, abuso de substância, confusão mental, irritabilidade, solidão,
ansiedade, tristeza, depressão e dentre outros, nos termos estabelecidos
no regulamento e de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal
de Psicologia.

Art.4º. Para o cumprimento da previsão desta lei, poderá o Poder
Executivo estabelecer parcerias, convênios, termos de cooperação com
órgãos e entidades afins, que tratem do referido objeto.

Art.5º. A critério do Poder Executivo, poderá ficar o orçamento da
contratação ou seleção de pessoal habilitado na área de psicologia, conforme
preceitua a Lei Ordinária 6915/97 e suas alterações.

Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com
vigência dos seus efeitos enquanto perdurar as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do Covid-19
ou por qualquer outra situação de calamidade pública, decorrente de
pandemias ou epidemias de doenças infectocontagiosas.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 15 de junho de 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente iniciativa legislativa tem por competência, o estudo
realizado com o objetivo de compreender o impacto psicológico que a
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quarentena provoca e que foi publicado na prestigiosa revista científica
The Lancet, em fevereiro de 2020.

Trata-se de uma revisão sobre o assunto, que incluiu estudos
relacionados a surtos ou epidemias de SARS, Ebola e H1N1, além de
outros, publicados entre 2004 e 2019. No referido estudo observou-se o
apontamento de ocorrência de efeitos psicológicos negativos, como
estresse, pós-traumático, depressão, melancolia, abuso de substância,
confusão mental e irritabilidade. Em suma, segundo esses estudos, os
principais fatores desencadeantes dos efeitos psicológicos dessas medidas
restritivas são: o próprio estado de quarentena, que implica modificação
da rotina e limitação da mobilidade; a duração prolongada da quarentena; o
medo de infecções; frustração; tédio; suprimentos inadequados; informação
limitada; perdas financeiras e estigma.

Assim, apresenta-se a presente proposição com escopo de fornecer
à população maranhense, assistência psicológica remota gratuita para toda
pessoa que necessitar de apoio emocional por reflexos do enfrentamento a
pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outra situação de
calamidade pública, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças
infectocontagiosas. Diante dos termos estabelecidos no regulamento e de
acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Psicologia.

Logicamente, dentro das inúmeras competências administrativas
do Estado, encontra-se a Saúde Pública, como bem embasado no art. 23,
II da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 23 C.F. - É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Já o art. 24, XII da Constituição Federal prevê as regras de
competência concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal, estabelecendo quais as matérias que deverão ser
regulamentadas de forma geral por aquela e específica por estes.
Art. 24 C.F. - Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.

Dessa forma, tal competência legislativa em propor referida matéria
encontra-se amplamente amparado por nossa Carta Maior, levando-se em
consideração ainda, que o apoio gratuito à assistência psicológica remota
para as pessoas em situação de isolamento ou quarentena, enquanto perdurar
a pandemia do covid-19 ou por qualquer outra situação de calamidade
pública, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças
infectocontagiosas, também é forma de manutenção da prevenção contra
estes males no Estado, pois, entende-se forma de atendimento à saúde,
ainda que seja psicológica à população, neste momento crítico.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do presente Projeto de Lei.

 PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 15 de junho de 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 225/2020

Institui no Estado do Maranhão o mês ‘’Junho
Branco’’, e a Semana Estadual de Políticas sobre
Drogas, dedicados às ações de prevenção ao uso
indevido de drogas, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º Fica instituído no Estado do Maranhão o mês ‘’JUNHO
BRANCO”, dedicado à realização de ações preventivas ao uso indevido
de drogas

Artigo 2º Durante o mês “Junho Branco” podem ser realizadas
as seguintes ações, entre outras:

I – veiculação de conteúdo informativo sobre os problemas
decorrentes do uso indevido de drogas;

II – promoção de eventos para o debate público sobre as políticas
sobre drogas;

III – difusão de boas práticas de prevenção, tratamento,
acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas;

IV – divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção ao
uso indevido de drogas;

V – mobilização da comunidade e da rede pública de ensino para a
participação nas ações de prevenção e enfrentamento ao uso indevido de
drogas;

VI - iluminação de prédios públicos com luzes de cor branca.
Artigo 3º Fica instituído como símbolo do mês Junho Branco a

fita na cor branca.
Artigo 4º Fica instituída a Semana Estadual de Políticas sobre

Drogas, comemorada anualmente, na quarta semana de junho.
Artigo 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fundamentação legal para a Criação da Semana Estadual de
Políticas sobre Drogas está no artigo 19-A da Lei Federal 11.343 de 23 de
agosto de 2006, com as alterações da Lei Federal nº 13.840, de 5 de junho de
2019.

O JUNHO BRANCO segue procedimento adotado
nacionalmente, nos moldes do JANEIRO BRANCO, que trata de saúde
mental, considerando que o uso indevido de drogas é considerando problema
de saúde pública e que pode ocasionar doenças mentais, além do
BRANCO ter a simbologia da importância do ser humano ter seu
organismo “limpo” de drogas indevidas, da referência à tranquilidade e à
paz familiar e social que toda a sociedade deseja.

Deve-se ressaltar que pesquisas apontam uma forte relação entre
o uso indevido de drogas e o aumento da criminalidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de junho
de 2020. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

MOÇÃO DE PESAR Nº 28/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a família do Senhor Deputado,
José Gentil Rosa, Empresário, nasceu em 18 de maio de 1940 na cidade
de Caxias. Pai do atual Prefeito de Caxias, Senhor, Fábio Gentil.

Em 1982, começou sua carreira como vereador na sua cidade
natal, onde já foi Secretário Municipal e Deputado Estadual por 03
mandatos.

Durante sua carreira política, se mostrou um homem de muita
atitude, firmeza e experiencia de vida. Conhecido pelos seus correligionários
como ZÉ GENTIL, popularizou-se entre o povo maranhense a expressão:
“O Zé Gentil não morre e nem fica pobre” fazendo referência ao fato de ele
já ter sofrido vários acidentes, inclusive um de avião e outro de trem.
Residente, a Rua Saturnino Belo, 2241 - São Francisco, Caxias - MA,
65602-130, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão externa o seu mais profundo pesar pela perda irreparável do
Deputado, ZÉ GENTIL, falecido em 15/06, na cidade de Teresina – PI, um
cidadão bem quisto por todos, deixando eternas saudades a essa ilustre
família e amigos. Rogamos a Deus que conforte e abençoe a todos nesse
momento de profunda dor e pesar.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de junho
de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 206/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja consignada nos Anais desta Casa, mensagem
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de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual José Gentil Rosa do
PRB, ocorrido nesta segunda feira 15 de junho de 2020, na cidade de
Teresina-PI, por infecção humana causada pelo Covid-19.

O nobre parlamentar estava no seu 3º mandato como Deputado
Estadual, homem publico de conduta ilibada, trabalhador e honrado,
reconhecido pelo seu potencial como uma das importantes lideranças
políticas, que deixa grande lacuna na política do Estado do Maranhão em
especial, na cidade de Caxias-MA onde participou ativamente do
desenvolvimento político e social, de forma incansável na luta pelo bem
comum de toda sociedade. Sua contribuição constitui marca indelével na
trajetória da sua caminhada.

Consternado, lamento profundamente o seu falecimento e
solidarizo-me com familiares e amigos, que tiveram a oportunidade de
trilhar com ele um trechinho da sua jornada neste plano terrestre.  Neste
momento de dor, somente a fé em Deus preenche o vazio dos nossos
corações. Resta-nos agora a saudade e a doce lembrança do legado deixado
por ele como experiência de vida.

Por oportuno, requeiro seja enviada a mensagem de condolências
aos familiares e amigos enlutados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de junho de 2020. -
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 207 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à Vossa Excelência,
que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação na próxima Sessão Extraordinária,
o Projeto de Lei nº 224/2020 de minha autoria, que ESTABELECE AS
DIRETRIZES SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA REMOTA PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
ISOLAMENTO OU QUARENTENA, ENQUANTO PERDURAR AS
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-
19 OU QUANDO DECRETADO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM
SAÚDE OU CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DE
PANDEMIAS OU EPIDEMIAS DE DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, 16 de junho de 2020. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 767 / 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 Governador do Estado, o Senhor
Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, e aos Secretários de Saúde do Estado do Maranhão e do
Município de São Luís, os Senhores Carlos Lula e Lula Fylho,
respectivamente, com o anteprojeto de lei anexo, que dispõe sobre a política
de transparência na fila do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do
Estado do Maranhão – e do município de São Luís, por adaptação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 PUBLICAÇÃO, NA
INTERNET, DA LISTA DE ESPERA DOS

PACIENTES QUE AGUARDAM POR
CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES
CIRÚRGICAS DAREDE PÚBLICA DE SAÚDE
DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - O Sistema Único de Saúde - SUS, em todas as esferas de
Governo no Estado do Maranhão, poderá publicar e atualizar, em
seu site oficial na internet, a lista de espera, atualizada, dos pacientes que
aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções
cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo único - As listagens disponibilizadas devem ser
específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger
todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do Sistema Único
de Saúde do Estado do Maranhão, incluindo as unidades conveniadas e
outros prestadores que recebam recursos públicos.

Art. 2º - A divulgação das informações de que trata esta Lei deve
observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado
pelo número do Cartão Nacional de Saúde - CNS) ou pelo Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF.

Art. 3º - A lista de espera de que trata esta Lei deve ser
disponibilizada em cada esfera de Governo pelo gestor do SUS, que deverá
seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos
procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal.

Parágrafo único - O gestor estadual do SUS deve unificar as
listas estaduais, levando em consideração os critérios técnicos para o
atendimento do paciente.

Art. 4º - As listas de espera divulgadas devem conter:
I – a data de solicitação da consulta (discriminada por

especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros
procedimentos;

II – a posição que o paciente ocupa na fila de espera;
III – o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva

consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;
IV – a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação

do número do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou do Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF;

V – a especificação do tipo de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos; e

VI – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.
Art. 5º - O Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Estado do

Maranhão poderá criar de serviço gratuito para consulta telefônica à lista
de que trata esta Lei.

Art. 6º - As unidades de saúde afixarão em local visível as principais
informações desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Ordinária ora apresentado aos Chefes do Poder
Executivo do Estado do Maranhão e do Município de São Luís, dispõe
sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam
por consultas, exames e intervenções cirúrgicas da rede pública de saúde
do Estado do Maranhão. A proposição é inspirada na Lei Estadual nº
17.066 de 2017 do Estado de Santa Catarina e foi apresentada a este
parlamentar pela Associação dos Magistrados do Maranhão, com a
convicção de que a adoção da iniciativa no Estado do Maranhão contribuirá
para a transparência da política pública de saúde estadual e para a
racionalização da judicialização da saúde, pois os operadores do Sistema
de Justiça, especialmente os magistrados estaduais, terão acesso à
composição das filas de espera e aos critérios objetivos estabelecidos pela
proposição sugerida. Dessa forma, eventual determinação judicial estará
pautada em protocolos clínicos ou ordem cronológica e não resultará na
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priorização de paciente que está na mesma situação clínica de outros que
aguardam administrativamente pelo atendimento.

A proposição está de acordo com as aspirações do Poder Judiciário
do Estado do Maranhão, que tem envidado esforços para a criação de uma
vara especializada em saúde pública, a qual foi objeto de solicitação deste
parlamentar ao Tribunal de Justiça, por meio da Indicação nº 653 de 2020
e poderá contribuir muito na redução do número de processos judiciais
para realização de consultas, cirurgias e exames, bem como com o
cumprimento do Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que considera excessiva a espera do
paciente por tempo superior a cem dias para consultas e exames, e de
cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos.

INDICAÇÃO Nº 768 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica e reparos na Rua 05, próximo ao Residencial Veredas,
no bairro Turu, no município de São Luís/MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 769 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica e manutenção nas ruas do bairro Jaracati, no
município de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

LEI Nº 11.277, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre punição para quem divulgar “Fake
News” no Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISL0ATIVA 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. Fica proibida a divulgação de Fake News sobre pandemias,
endemias e epidemias vigentes no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se por Fake News no âmbito desta
Lei a distribuição individual de desinformação ou boatos via jornal
impresso, televisão, rádio, ou mídias sociais.

Art. 2º Sempre que o cidadão ou cidadã divulgar uma informação,
deixando claro que se trata de uma opinião pessoal, tal ato não será
considerado como Fake News.

Art. 3º. O propagador ou propagadora de Fake News, estará
sujeito a seguinte punição:

 I – Multa que pode variar entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos
reais) e R$ 10.000,00 (Dez mil reais) dependendo do grau de prejuízo
causado a sociedade pela propagação da Fake News.

Art. 4º. A multa de que trata o inciso I, do Art.3º, dessa Lei, pode
dobrar em caso de reincidência por parte do propagador ou propagadora
da Fake News.

Parágrafo único. Em caso de arrependimento voluntário e eficaz
reparação da informação inverídica, Fake News, publicizada pelo próprio
autor da divulgação original, a multa prevista no Inciso I do artigo 3º. desta
lei fica reduzida à metade.

Art. 5º Todo recursos oriundos das multas de que trata esse Projeto
de Lei, será destinado ao combate às pandemias, endemias e epidemias no
Estado do Maranhão.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de 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 10 de junho de 2020.  Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.278, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de
empresas que provoquem maus-tratos a animais 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 - As empresas instaladas no Estado do Maranhão terão
sua inscrição estadual cassada, quando ficar comprovado, após o devido
trâmite judicial, que as mesmas foram responsáveis por atos que possam
ser configurados como maus-tratos a animais.

§ 1° - Para efeitos desta lei, são considerados maus-tratos os atos
previstos no artigo 32 da Lei Federal 9605, de 1998, tais como abusar,
ferir, mutilar, infringir dor ou sofrimento e/ou submeter animal vivo a
experiência dolorosa ou cruel, nos casos previstos naquela legislação.

§2° - O disposto nesta lei aplica-se a animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos.

Art. 2º - A cassação da inscrição estadual dar-se-á depois do
trânsito em julgado da sentença condenatória do processo judicial relativo
ao delito de maus-tratos a animais, do qual a empresa é responsável.

§1º - Não será concedida nova inscrição estadual à empresa
responsável por atos comprovados que configurem maus-tratos a animais,
conforme disposto no caput deste artigo.

§ 2º- A proibição a que se refere o parágrafo anterior será
pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do trânsito em julgado da
decisão judicial a que se refere o caput deste artigo.

Art. 3º- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60
(SESSEENTA) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de 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
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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 10 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.279, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Modifica e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.114, de
11 de janeiro de 2010, que Concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de Câncer,
Aids, Doenças Renais e Cardíacas Crônicas no Estado
do Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento
pela Rede Pública, no Município de origem.

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 O caput do art. 1º e do art. 3º, da Lei nº 9.114, de 11 de
janeiro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS,
doenças renais, cardíacas crônicas, hanseníase, hemofilia e
demais doenças raras e genéticas no Estado do Maranhão,
quando inviabilizado seu atendimento pela rede pública, no
município de origem.”
“Art. 3º Deverá ser disponibilizado um mínimo de 5 (cinco)
vagas em cada veículo das linhas intermunicipais
correspondentes.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 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 10 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

PREFEITURA DE MARAJÁ DO SENA

OFÍCIO Nº 052/2020

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Assunto: Encaminha o Decreto Nº 014/2020 para apreciação que
decreta o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no Município
de Marajá do Sena - MA, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Submetemos ao exame dessa Egrégia Casa Legislativa O Decerto
nº 014/2020 para devida apreciação, Decreta estado de calamidade pública,
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do
Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no
Município de Marajá do Sena - MA, e dá outras providências, que tem

por finalidade amenizar os catastróficos efeitos da pandemia na economia
do município e nas finanças públicas.

Concluímos, convicto de que os ilustres membros dessa Casa
Legislativa haverão de conferir o necessário apoio de apreciação de Vossa
Excelência prestar sua valiosa colaboração, tendo em vista a importância
da matéria.

Atenciosamente,
GABINETE DO PREFEITO DE MARAJÁ DO SENA - MA,

AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LINDOMAR LIMA DE ARAÚJO
PREFEITO DE MARAJÁ DO SENA - MA

DECRETO N.º 14/2020 – GAB- PMMS

Declara estado de calamidade pública no Município
de Marajá do Sena - MA e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente da
COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30, I e V da CRFB,
art. 147, I, V e IX da Constituição Estadual do Maranhão e art. 59, IV da
Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2020, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo
Coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme
previsto no Regulamento Sanitário Internacional, e que no dia 11 de março
do corrente ano foi caracterizada pela OMS como uma pandemia;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n.º 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância  Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o
Sistema Único de Saúde (SUS) para identificação da etiologia dessas
ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos
riscos;

CONSIDERANDO que o Município de Marajá do Sena – MA
já elaborou Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento a COVID-
19 e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
conter a disseminação da doença em âmbito municipal;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal – STF, em
decisão unâmime proferida no âmbito da ADI n.º 6.341 reafirmou a
competência de Estados e Municípios de tomar medidas com o objetivo
de conter a pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-
los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em
especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doença e de
outros agravos;

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a curva de
crescimento de novos casos e sobre o perfil da população atingida, visando
à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

 CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n.º 35.672, de
19.03.2020 e 35.742 que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional e suas alterações;

CONSIDERANDO ainda haver imprevisibilidade sobre a
evolução da pandemia no Maranhão, o que exige prudência;

CONSIDERANDO ser o objetivo dos Governos Federal, Estadual
e Municipal que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível,
havendo restabelecimento, com segurança, de todas as atividades.

DECRETA
Art. 1º O estado de calamidade pública no Município de Marajá

do Sena – MA para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-
19.
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Art. 2º Para o enfrentamento do 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, IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e art. 4º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da calamidade pública.

Art. 3º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas
ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana e
assistência social.

Art. 4º Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:
I - Afastamentos para viagens ao exterior;
II – A realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 5º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da

Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes providências:
I - Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser

postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
II - Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições

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

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

Art. 6º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem
governamental enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65,
da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, de modo que uma
vez reconhecido o estado de calamidade, fica suspensa a contagem dos
prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da LRF, bem
como fica dispensado o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de
empenho prevista no art. 9° da mesma Lei, enquanto perdurar a situação.

Art. 7º 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. 8º Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
vigorará até 31 de dezembro de 2020 ou até a decretação do término do
contágio comunitário pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito deste
município.

GABINETE DO PREFEITO DE MARAJÁ DO SENA - MA,
AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LINDOMAR LIMA DE ARAÚJO
PREFEITO DE MARAJÁ DO SENA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

Oficio nº 41/2020

Tuntum/MA, 12 de junho de 2020.

Da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA
Rua Frederico Coelho, nº 411 Centro
CEP: 65.763-000
Tuntum/MA
Assunto: Envio do Decreto Municipal nº 16/2020, que declara Estado de
Calamidade Pública no Município de Tuntum/MA.
Ao Excelentíssimo Senhor Othelino Nova Alves Neto

Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Exmo. Senhor Presidente,

Venho por meio deste, solicitar a V.Exa., o reconhecimento do
Estado de Calamidade Pública no Município de Tuntum, em razão do
estado de emergência na saúde para enfrentamento ao COVID-19, em
conformidade com o Decreto Municipal nº 16 de 05 de junho de 2020, que
segue anexo.

Que após a devida tramitação seja reconhecido por esta Assembleia
Legislativa o estado de calamidade pública no Município de Tuntum/MA.

Assim, expresso, solicitamos o reconhecimento do Decreto
Municipal 16/2020 por esta egrégia casa legislativa e seus devidos
Parlamentares.

Atenciosamente,

Cleomar Tema Carvalho Cunha
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16 DE 05 DE JUNHO DE 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE TUNTUM, DEFINE OUTRAS
MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19 E DA
OUTRAS PROCEDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUNTUM ESTADO DO
MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI, E:

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
emitiu declaração, em 11 de março de 2020, classificando o novo coronavírus
(COVID-19) como uma pandemia, com o risco potencial de a doença
atingir a população em geral de forma simultânea, não se limitando a locais
que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da COVID-19 responsável
pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 8.080/90 que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, que
regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 35.672/2020, que
declara situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do
aumento do número de infecções pelo vírus H1N1 e da existência de casos
confirmados da COVID-19.

DECRETA

Art. 1° Fica decretado estado de calamidade pública no Município
de Tuntum para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19.

Art. 2° Para o enfrentamento do 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da calamidade pública.

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

I - Secretaria Municipal de Administração;
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II - Secretaria Municipal de Saúde;
III - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
IV - Secretaria Municipal de Assistência Social;
V - Secretaria Municipal de Finanças;
VI - Departamento Municipal de Trânsito;
VII - Serviço Municipal de Coleta de Lixo;
VIII - Comissão Permanente de Licitação (CPL);
IX- Controladoria Geral do Município (CGM);
X – Gabinete do Prefeito;
XI - Procuradoria Geral do Município (PGM);
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I ao XI
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4° 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 n” 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COV1D-19, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6° As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

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

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

Art. 7° A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o
Art. 6° no período de estado de calamidade pública está condicionada:

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

II - A inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 8° Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:
I - Afastamentos para viagens ao exterior;
II - A realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da

Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes providências:
I - Adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser

postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
II - Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis a
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 calamidade pública,
servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a
qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas
mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos seus postos de
trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;

V - Reorganização da jornada de trabalho dos servidores,
permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos
horários de pico, 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,
advocacia e assistência social.

Art. 10º 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. 11º Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
vigorará enquanto durar o estado de calamidade pública.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM
ESTADO DO MARANHÃO, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO
DE DOIS MIL E VINTE.

CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CODÓ

DECRETO Nº 4.221, DE 22 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de calamidade no Município de
Codó-MA em virtude da existência de casos suspeitos
de infecção pelo vírus H1N1, de contaminação pela
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença
Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) e dispõe sobre
medidas complementares para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do surto epidêmico de
Coronavírus (COVID-19), no Município de Codó-
MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CODÓ, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação
do bem estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões
atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas
que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater
situações emergenciais;
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CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 03 de

fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infeccção Humana
pelo novo Coronavirus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem
como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

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

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

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório
de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19, no Município de
Codó-MA;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da
situação de anormalidade as previsões meteorológicas de intensificação do
período de chuvas, a vulnerabilidade da população local e do cenário
afetado, já tendo provocado, inclusive, o deslocamento da população para
abrigos temporários, o que favorece a disseminação de doenças de
transmissão respiratória, a exemplo das infecções virais;

CONSIDERANDO que das fortes chuvas que atingiram o
Município no mês de março do ano em curso, resultaram os danos humanos,
materiais, ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do
Relatório Preliminar de ocorrência emitido pela Defesa Civil do Município,
bem como das fotografias que com ele vieram, todos anexos a este Decreto,
o que denota situação favorável à declaração de Estado de Calamidade
Pública;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nºs. 35.672, de 19 de
março de 2020, que declarou situação de calamidade no Estado do Maranhão
e, em seu Anexo Único listou o Município de Codó-MA, bem como o
35.677, de 21 de março de 2020, que estabeleceu medidas de prevenção do
contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção
humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e, ainda, o Decreto
Municipal nº 4.220, de 20 de março de 2020, que dispôs sobre medidas
temporárias de prevenção a contágio pelo COVID-19 no âmbito do
Município de Codó-MA;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo nº 06, de
20 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar despesas
extraordinárias não previstas em orçamento,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação de Calamidade Pública em todo o
território do Município de Codó-MA, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral –
COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para a prestação de socorro e assistência
humanitária a toda a população codoense fortemente atingida por Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Instrução Normativa nº 02, de
20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

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

I – fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais
para atuarem nas ações de respostas necessárias à prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID 19, bem como para minimizar
os efeitos causados pelas chuvas;

II – Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do
artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 4º
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III - em conformidade com o estabelecido nos incs. XI e XXV do
art. 5º da Constituição Federal, ficam os agentes de Defesa Civil e autoridades
administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos
motivos que subsidiam a presente declaração de Situação de Calamidade,
em caso de risco iminente, a:

a) penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a
pronta evacuação; e,

b) usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil
ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas
com a segurança global da população.

IV – nos termos do art. 167, § 3º, da Constituição Federal de 1988,
fica autorizada a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes.

Art. 3º Além das medidas aplicáveis aos Municípios constantes
do Decreto Estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020 e do Decreto
Municipal nº 4.220, de 20 de março de 2020, ficam determinadas, no
âmbito do Município, pelo período de 15 (quinze) dias, as seguintes
medidas:

I - o fechamento de todas as atividades comerciais, bares,
lanchonetes, restaurantes e assemelhados e, de prestação de serviços
privados não essenciais, à exceção de:

a) clínicas médicas, estabelecimentos hospitalares;
b) clínicas veterinárias em regime de emergência;
c) supermercados e congêneres, tais como padarias e açougues,

vedado, em qualquer caso, o consumo dentro do estabelecimento;
d) farmácias;
e) funerárias;
f) estabelecimentos bancários e congêneres;
g) distribuidores de agua e gás;
h) serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado

de passageiros;
i) lavanderias e serviços de higienização;
j) lojas de venda de materiais para construção;
k)  postos de combustíveis.
II - o isolamento social de toda a comunidade (quarentena);
§1º Será permitido o funcionamento das atividades de lojas de

comércio varejistas e atacadistas, restaurantes e lanchonetes apenas nos
serviços de tele-entrega de produtos, bem como delivery.

§ 2º Os estabelecimentos bancários deverão manter o acesso da
população aos caixas eletrônicos, bem como seu regular funcionamento e
abastecimento com moeda corrente nacional.

§ 3º Fica determinado que os supermercados e similares deverão
funcionar das 08h00min ás 18h00min, com medidas de restrição e controle
de público e clientes, bem como adoção das demais medidas estabelecidas
pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da
propagação de infecção viral relativa ao COVID-19.

Art. 4º Os serviços essenciais à população deverão ser mantidos.
Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas

a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio, da evolução dos casos no Município, bem
como da intensidade das chuvas que ainda irão desabar em todo o território
do município de Codó-MA.

Art. 6º A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas
determinadas neste Decreto ficará a cargos dos órgãos de segurança pública,
com apoio dos órgãos de poder de polícia do Município, caso necessário.

Art. 7º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste
Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá seus efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que
trata o artigo 1º.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE.
GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO

MUNICIPAL DE CODÓ, ESTADO DO MARANHÃO, aos vinte e
dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

DECRETO Nº 3.457, DE 26 DE MAIO DE 2020

Declara situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Paço do Lumiar-MA em virtude do
aumento do número de infecções e mortes pelo vírus
COVID-19 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais,

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 80,
da Lei Orgânica do Município de expedir decretos para regulamentar as
leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência 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 de Emergência
de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

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

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

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, agravado também pela repercussão nas finanças públicas em
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando do
envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020, para fins do art.
65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF);

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;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.412/2020, que
dispõe sobre os procedimentos e regras para evitar o contágio e a
propagação da COVID-19 e instituiu o Comitê Municipal de Prevenção e
Combate ao COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.418/2020, dispõe
sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.746/2020, que
alterou o Decreto no 35.731/2020, que dispõe sobre as regras de
funcionamento das atividades econômicas no Estado do Maranhão, em
razão dos casos de infecção por COVID-19, que por sua vez prorrogou o
prazo de distanciamento social;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Paço do Lumiar-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.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação da Calamidade Pública
ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

II -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.

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde;
Art. 3º. O Executivo Municipal solicitará, por meio de Mensagem

da Prefeita Municipal em Exercício, o reconhecimento do Estado de
Calamidade pela Câmara Municipal de Vereadores de Paço do Lumiar/
MA, bem como pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, esta
última para fins do art. 65, da LRF.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e
terá validade até 31/12/2020, tendo em vista a necessidade permanente de
monitoramento da pandemia.

GABINETE DA PREFEITA DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E SEIS DO MÊS DE MAIO
DO ANO DE 2020.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercício

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

Cidelândia-MA, 05/06/2020

Oficio nº 067/2020 – GAB

Ao
Exmo. Sr. Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Declaração de Estado de Calamidade Pública no Município
de Cidelândia(MA)

Sr. Presidente,

O MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA/MA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.610.134/0001-97,
com sede na Av. Senador La Roque, s/n - Centro, CEP: 65.921-000, por
seu Prefeito Municipal o Sr. FERNANDO AUGUSTO COELHO
TEIXEIRA, brasileiro, casado, portador do RG n° 019066812001-9 SSP/
MA, inscrito no CPF nº 033.642.983-51, residente e domiciliado em nesta
cidade de Cidelândia (MA), vem por meio deste encaminhar cópia do
decreto n.º 022/2020, bem como ainda, cópia do decreto legislativo nº 001/
2020 que homologa o Decreto nº 022/2020, expedido pela Prefeitura
Municipal de Cidelândia-MA.

Por fim, ante ao todo exposto, rogamos o reconhecimento do
Estado de Calamidade Pública decretada no município Cidelândia-MA e
homologada pela Câmara Municipal de Vereadores, em decorrência da
pandêmia provocada pelo coronavírus.

Fernando Augusto Coelho Teixeira
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 022/2020

Declara estado de calamidade pública no Município
de Cidelândia (MA) em virtude do aumento do número
de infecções pelo vírus HIN1, da existência de casos
suspeitos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), e
dá outras providências.

O PREFEITO CIDELÂNDIA-MA, Estado do Maranhão no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, V e XI, da Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 51,
V, da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as
leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

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

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

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 o Decreto Estadual nº 35.831, de 20.05.2020
que reitera o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas
sanitárias gerais e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus
(SARSCoV-2), e dá outras providências

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO N 01/2020-GPGJ
27 de março de 2020 que orienta os Prefeitos do Estado do Maranhão a
seguirem as Leis Federais e Decretos Estaduais que uniformizam as medidas
de prevenção ao COVID-19, sob pena de apuração de responsabilidade
pela prática do crime descrito no artigo 268 do Código Penal.

CONSIDERANDO a Recomendação nº. 04/2020 /FAMEM/
COVID-19, de 27 de março de 2020. Que encaminha informações sobre
Decreto de Emergência e/ou Calamidade da pandemia COVID-19 e as
competências Municipais neste momento de crise.

CONSIDERANDO a Recomendação nº. 05/2020 /FAMEM/
COVID-19 de 30 de março de 2020 no sentido de que sejam restrições
levando em consideração as realidades locais, a adoção das medidas
restritivas de abertura do comércio local, de acordo com decretos Estaduais
35.677 e 35.678 de 2020, que definem as atividades consideradas essenciais.

CONSIDERANDO, que no Município de Cidelândia até esta
quinta-feira (21.05) temos registrados 180 casos notificados, dentre os
quais, 01 óbito, 51 casos confirmados e 72 em isolamento domiciliar.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade no Município de
Cidelândia, 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.

Art. 2º. Para o enfrentamento do estado de calamidade pública ora
declarado, ficam reiteradas e mantidas em vigor até o dia 31.05.2020, todas
as medidas estabelecidas no decreto municipal 006-A, de 30 de março de
2020 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Tendo em vista os indicadores epidemiológicos medidos
diariamente e a oferta de serviços de saúde efetivamente disponível à
população, estas medidas poderão ser reavaliadas e outras adotadas, dentre
elas:

I - decretar medidas mais rígidas do que as constantes neste
Decreto, podendo chegar ao nível mais alto de restrições, conhecido como
lockdown (bloqueio total);

II - autorizar o funcionamento de atividades comerciais e de serviços,
observando, contudo, obrigatoriamente as medidas sanitárias em vigor,
dentre elas o disposto no artigo 5º do Decreto Estadual Nº 35.831, de 20 de
maio de 2020;

III – adotar, reestrutura e/ou liberar barreiras sanitárias de acessos
ao município, podendo haver restrição de circulação de veículos em rodovias
estaduais, mediante comunicação por escrito à Casa Civil do Governo do
Estado; e,

IV – estabelecer toque de recolher para impedir a circulação a
circulação de pessoas no horário das 22hs às 05hs.

Art. 4°. Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de
resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto

Art. 5º. A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o
art. 1°.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 26 DE MAIO DE 2020.

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

DECRETO N.º 023, DE 20 DE MAIO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS DO MARANHÃO - MA E DISPÕE SOBRE
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS AÇÕES
DEFINIDAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 022,
DE 20 DE MAIO DE 2020, E DECRETOS
COMPLEMENTARES, E AINDA, SUAS
REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHÃO, Estado do Maranhão no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município:

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

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade na 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);
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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 o aumento progressivo da curva de contagio
e contaminação de pessoas no território municipal, demonstrado em boletins
diários e relatórios de acompanhamento da Vigilância Sanitária;

CONSIDERANDO o conceito de municipalidade integrar-se pela
participação popular, fator democrático e universal, bem como reserva ao
estado a garantia do bem estar social, direito/dever em garantir a saúde da
população, sobrepondo direitos difusos e coletivos sobre os direitos
individuais, resguardando em caráter excepcional medidas restritivas de
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença em âmbito municipal;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 11/2020 da Promotoria
de Justiça da Comarca de São Mateus do Maranhão/MA e os diversos
esforços para construção de uma rede de diálogo com empresários, entidades
religiosas e a sociedade em geral, em prol de soluções e garantias aos
consumidores, idosos, direitos das crianças e adolescentes, direito a livre
iniciativa e liberdade econômica todos resguardados pela Constituição
Federal Republicana Brasileira;

CONSIDERANDO a competência do município dada pela Lei
Orgânica Municipal e o juramento ao seu devido cumprimento pelos
agentes políticos, que envidam esforços para disciplinar o funcionamento
das atividades dentro do território que administram;

CONSIDERANDO os Termos de Compromissos assinados e
reconhecidos junto às várias instituições e grupos sociais, aderentes ao
cumprimento de regras sanitárias específicas, de acordo com sua
particularidade, findados e conjurados através de Leis, Decretos, Portarias,
Resoluções, Recomendações e Notificações, dentre outros atos
administrativos tomados no sentido de resguardar os direitos individuais,
e conjuntamente evitar o contágio da infecção humana Covid-19;

CONSIDERANDO o entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal pela garantia constitucional da competência concorrente
entre União, Estados e Municípios no exercício ou em razão do Poder de
Polícia, atendendo o conceito de Pacto Federativo, cabendo a Administração
Pública, condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais, com
vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da
comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco
de doença e de outros agravos;

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 São Mateus do Maranhão – MA, as regras,
procedimentos e medidas para o enfrentamento da citada situação de
calamidade na saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública na Saúde
Pública no Município de São Mateus do Maranhão – 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. O Decreto tem validade até 31.12.2020, tendo em vista
necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal São Mateus do Maranhão – MA, nº
022, de 20 de maio de 2020, e decretos complementares, acrescidas do que
dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento do 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 Estado 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. Gabinete do Prefeito;
II. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
III. Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V. Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento

Econômico;
VI. Assessoria de Comunicação;
VII. Guarda Municipal e Departamento de Trânsito;
VIII. Comissão Permanente de Licitação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades mencionados nos incisos laborem, em
regime de trabalho remoto, conforme determinação de seus respectivos
gestores.

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 Municipal nº
002/1991 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

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

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

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

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

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

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

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, administração, finanças,
segurança, infraestrutura, assistência social e do serviço funerário.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

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

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

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

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

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

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de 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;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

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

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

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

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

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das

autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

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

Art. 10. O departamento Municipal de Trânsito e Transportes
deverá tomar as medidas necessárias para adequação em relação a demanda.

Art. 11. 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. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. 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. 14.  Fica determinado o horário de funcionamento de todas
atividades comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais
das 08h00min às 14h00min até o dia 04 de Junho de 2020, exceto bares e
feiras livres, passível de prorrogação, ficando isento da medida, respeitadas
as tratativas estabelecidas no Termo de Cooperação Sanitária, os seguintes
estabelecimentos:

a. Farmácias, exceto as que estiverem cumprindo o regime de
plantão, Padarias e Postos de Combustíveis localizados no perímetro
urbano, que poderão funcionar das 05h00min às 20h00min;

b. Vendas de café da manhã, das 05h00min às 09h00min;
c. Hipermercados, supermercados, mercados e congêneres, das

07h00min às 18h00min;
d. Restaurantes, Lanchonetes e similares, incluindo vendedores

ambulantes, das 08h00min às 22h00min;
e. Academias, das 07h00min às 18h00min.
§ 1º Para o funcionamento seguro dos estabelecimentos comerciais,

será obrigatório o uso de máscaras pelos funcionários e a disponibilidade
em local visível e de fácil acesso de álcool em gel ou água e sabão.

§ 2º O acesso a qualquer estabelecimento comercial será somente
com o uso de máscaras, respeitando o distanciamento mínimo de 02 (dois)
metros entre as pessoas, evitando-se aglomerações.

§ 3º O funcionamento de bares e feiras livres fica suspenso até o
dia 04 de Junho de 2020, sendo este prazo passível de prorrogação.

§ 4º Incluem-se no conceito de bares todos os estabelecimentos
comerciais que tem como atividade principal a venda de bebidas alcoólicas
para o consumidor final.

§ 5º A venda de bebidas alcoólicas fica proibida em todo o território
municipal, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo.

§ 6º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurantes, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega (delivery);

§ 7º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 (dez) pessoas.

§ 8º 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. 15. 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.

§ 1º 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.

§ 2º As atividades religiosas poderão ser realizadas, limitando-se a
três eventos presenciais por organização, até o dia 04 de junho de 2020, em
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horário que não ultrapasse as 21h30min, mantendo-se as demais obrigações
estabelecidas no Termo de Cooperação Sanitária, em especial o uso
obrigatório de máscaras pelos frequentadores, a disposição de álcool em
gel ou água e sabão e o distanciamento mínima de 02 (dois) metros, evitando
aglomerações.

§ 3º As organizações religiosas deverão comunicar previamente os
horários de seus eventos à Comissão Municipal de Acompanhamento ao
Enfrentamento da COVID- 19, bem como definirão entre si a sistemática.

§ 4º Fica vedado o funcionamento simultâneo de eventos religiosos
em um raio de 500 (quinhentos) metros de distância entre as entidades.

Art. 16.  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. 17. 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. 18. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 19. 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, perda do olfato e do paladar, 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. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V. manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para que,
durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. 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. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade na 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. 22. 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. 23. Fica criada a Comissão Municipal de Prevenção e Combate
a COVID-19, sob a presidência do Prefeito Municipal, para o
monitoramento da Calamidade na saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete à Comissão Municipal de Prevenção e
Combate a COVID-19 definir as medidas e estratégias referentes ao
enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução
do cenário epidemiológico.

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 25. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º:

I -  a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II -  Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU;

III - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças
municipais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de
ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de
calamidade do Município de São Mateus do Maranhão – MA, devendo
ser mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção todas
as medidas de segurança contra incêndio já exigidas, salvo manifestação
contrária do Secretário do Município responsável por seu
acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos.

Art. 26. Fica o Município São Mateus do Maranhão – 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. 27. 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 (seis)
meses, prorrogáveis por igual período.
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Art. 28. 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. 29. Fica determinada a manutenção da suspensão das
aulas presenciais, na rede pública municipal e privada, por tempo
indeterminado.

Art. 30. Fica determinado o fechamento do Terminal Rodoviário
de São Mateus do Maranhão para embarque e desembarque
intermunicipal e interestadual, a partir das 00h do domingo (24/05/
2020) até o fim deste decreto, e a instalação de barreiras com a finalidade
de controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário e afins) para executar
suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante
escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e
outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas
funções de fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária
e outros) lotados no Município de São Mateus do Maranhão – MA,
para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo
de Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e
garantir a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias
e os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município
de São Mateus do Maranhão – MA, deverão ser prestadas informações
requeridas pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de
probabilidade de contaminação, bem como será aferida a temperatura
dos passageiros, colhidos os demais dados pertinentes, além de
repassadas orientações acerca das medidas preventivas em relação ao
vírus COVID-19.

§ 7º O controle sanitário será feito, também, por meio do DISK
DENÚNCIA, para que toda a população ajude no monitoramento de
quem chega de outras localidades, nos seguintes números de telefone:
Guarda Municipal: (99) 98135-5913 | Vigilância Sanitária: (99) 98498-
3958.

§ 8º 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. 31. Na hipótese de óbito de cidadão, 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 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
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 (quatorze) dias a fim de providenciar a
investigação diagnóstica.

Art. 32. O presente decreto poderá ter as suas disposições
sanitárias revisadas a qualquer tempo, com base na prevenção e na
necessidade de adoção de medidas de combate a COVID-19 mais
adequadas aos riscos em cada momento.

Art. 33. Ficará a cargo da Secretaria de Administração 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. 34. 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. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão

- MA, 20 de Maio de 2020.

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
Prefeito Municipal
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