
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2020 1

ANO XLVII - Nº 092 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: 06 PÁGINAS
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA DA 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

PROJETO DE LEI.........................................................................03

REQUERIMENTO.........................................................................03

LEI N. 11.281 DE 17 DE JUNHO DE 2020....................................03

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PORTARIA....................................................................................04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE.....................04

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................06

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)
02. Deputada Ana do Gás (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

03. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
04. Deputado Antônio Pereira (DEM)
05. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
06. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

07. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

08. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)

09. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
10. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
11. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
12. Deputado Edson Araújo (PSB)
13. Deputado Fábio Macedo (PDT)
14. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
03. Deputado Hélio Soares (PL)

15. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
16. Deputado Marcos Caldas (PTB)
17. Deputada Mical Damasceno (PTB)
18. Deputado Neto Evangelista (DEM)
19. Deputado Othelino Neto (PC do B)
20. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
21. Deputado Paulo Neto (DEM)
22. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
23. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
24. Deputado Ricardo Rios (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Wendell Lages (PMN)

Vice-Líderes: Deputado Wendell Lages
                       Deputado Ricardo Rios
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO



QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Ariston Sousa
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Duarte Júnior
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Hélio Soares
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Ariston Sousa
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles

Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston Sousa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Pastor Cavalcante

Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ariston Sousa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Adelmo Soares
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Zito Rolim
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Fábio Macedo
Deputado Paulo Neto
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Wendell Lages
Deputado Paulo Neto
Deputado Fábio Macedo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Ariston Sousa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rafael Leitoa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Ariston Sousa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2020 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 226 /2020.

ALTERA A LEI ORDINÁRIA Nº 9.114 DE 11 DE
JANEIRO DE 2010.

Art. 1º -  A ementa da Lei Ordinária nº 9.114 de 11 de janeiro de
2010 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Concede passagem intermunicipal gratuita aos portadores
de fibromialgia, câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas
crônicas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela rede pública, no município de origem”.

Art. 2º - Altera-se o art. 1 da Lei Estadual nº 9.114 de 11 de janeiro
de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de fibromialgia,
câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas crônicas, no Estado
do Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento pela rede
pública, no município de origem.

Art. 3º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa pretende alterar a Lei Ordinária Estadual nº 9.114, de 11 de
janeiro de 2010, estabelecendo a gratuidade das passagens dos ônibus
intermunicipais para os portadores de fibromialgia, como já acontece para
os portadores de câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas crônicas no
Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento pela rede
pública, no município de origem.

 A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com
o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores intensas em
todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda não há cura para
a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a
progressão da doença que, embora não seja fatal, implica severas restrições
à existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma
queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos
aspectos social, profissional e afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade de
vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol de
enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art. 4º do
Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que enfatizam
as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros transtornos a essas
pessoas, especialmente no que tange à concessão de benefícios destinados
aos deficientes. Para consertar essas falhas legislativas, a doutrina e a
jurisprudência têm realizado uma interpretação mais ampliativa do conceito
de pessoa com deficiência, que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei
13.146/2015 e comporta a fibromialgia como deficiência não aparente
(Cota e Costa, 2016, p. 03).

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art. 6º e
196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a União e
os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser competência
comum entre os entes federados cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência - todos da
Constituição da República de 1988 - e as mesmas previsões encontram-se
dispostas na Constituição do Estado do Maranhão, esse Projeto de Lei
Ordinária visa à proteção da saúde, da assistência aos portadores de
deficiência invisível e a promoção de tão importantes direitos fundamentais

e, por isso, solicita-se que esta Casa Legislativa atue pela aprovação deste
Projeto.

REQUERIMENTO Nº 208 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento do Diogo Adriano Costa Campos, sobrinho-neto do ex –
Presidente José Sarney, ocorrido na data de 16 de junho, em São Luís –
MA.

Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de condolências
aos familiares enlutados, nas pessoas de Concy, sua Mãe, Oswaldo, seu
Pai, Rafaela, Thales e Gustavo Adriano, seus irmãos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 16 de junho de 2020. – ADRIANO – Deputado
Estadual - PV

REQUERIMENTO Nº 209 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a
apreciação da Mesa, seja consignada nos Anais desta Casa, mensagem de
pesar pelo falecimento do nobre companheiro, Deputado Estadual José
Gentil Rosa, ocorrido na segunda feira 15 de junho de 2020, vítima do
Covid-19, na cidade de Teresina-PI, Hospital UNIMED.

Consternado com o falecimento do amigo, no silêncio de
cumplicidade com a dor de seus familiares e amigos, neste dia de
tanta tristeza, rogo a Deus que lhes deem forças e muita fé para
enfrentar esse momento tão difícil, pela irreparável perda de um
grande líder político, que ajudou a construir e realizar o sonho de
tantos caxienses e demais população do nosso Estado. Foi um político
exemplar, que deixará em nossas lembranças e na nossa história o
seu legado.

Requeiro que sejam enviadas mensagens de condolências aos
familiares e amigos enlutados. A todos o meu abraço de consolo e
solidariedade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de junho
de 2020. - MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PRB

LEI Nº 11.281, DE  17  DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a vedação da suspensão e/ou
cancelamento dos planos de saúde por falta de
pagamento, durante a vigência do plano de
contingência do novo corona vírus (COVID-19) 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 Fica vedado às operadoras de planos de saúde a suspender
e/ou o cancelar os planos de saúde, individuais e coletivos, por falta de
pagamento, durante o período em que estiver em vigor as medidas de
combate ao Novo Corona vírus (COVID-19).

Art. 2º Após o fim das restrições decorrentes de tais medidas, as
operadoras de planos de saúde, antes de proceder a suspensão e/ou o
cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência anterior a
março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito aos seus
usuários/clientes.
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Art. 3º O débito consolidado durante o período a que se refere o

art. 1º desta lei, não poderá ensejar a suspensão e/ou o cancelamento do
plano de saúde, devendo ser adotadas as medidas cabíveis, sendo vedadas
a cobrança de juros e multa.

Art. 4º Os efeitos desta Lei se estendem aos Microempreendedores
Individuais (MEIs), às Micro e Pequenas Empresas e aos optantes pelo
regime de arrecadação de tributos denominados Simples Nacional (Lei
Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006)

Art. 5º O descumprimento total ou parcial do disposto na presente
Lei sujeitará o infrator às sanções previstas no Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com
vigência enquanto perdurar as medidas adotadas para o combate da pandemia
causada pelo corona vírus (COVID-19).

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  17 de junho de 2020.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 335/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 0794/2020-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA DA
SILVA, matrícula nº 1619063 e MARCELO LOPES CARVALHO,
matrícula nº 1411354,  ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato ou
Equivalente, decorrente do Processo Administrativo nº 0794/2020, cujo o
objeto envolve a “Aquisição de Óleo Lubrificante sintético do Soprador
de ar da Estação de Tratamento de Efluentes,” para a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme  determina o Art. 25 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de
junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

OFÍCIO N. 089/2020 - GABPRE

Vitorino Freire, 17 de junho de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís/MA

Assunto: Solicitação de reconhecimento do Estado de Calamidade
Pública

Senhor Presidente,

Honrada em cumprimenta-lo, utilizo-me do então expediente para
enviar o Decreto n. 13/2020 de 16 de junho de 2020, por meio do qual a
Chefe do Poder Executivo Municipal declarou Situação de Calamidade
Pública no Município de Vitorino Freire - MA.

Com base nas informações constantes nos documentos anexos
atentando ao que preceitua o art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
SOLICITA-SE o reconhecimento da situação de anormalidade declarada.

Nada mais havendo a consignar, aproveitamos o ensejo para
renovarmos laços de estima e elevada consideração.

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE
Prefeita Municipal de Vitorino Freire/MA

DECRETO N° 013, DE 12 DE JUNHO DE 2020.

“DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, EM
RAZÃO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS –
COVID-19.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE, no uso de
suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica do Município de Vitorino
Freire, observando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e

CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família
de vírus que podem causar desde resfriados comuns até Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SARS);

CONSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros)
e por contato (mãos e objetos contaminados), afetando principalmente
pessoas com baixa imunidade ou idosos;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) de tratar-se, no estágio atual, de uma Pandemia;

CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde
(OMS) quanto à necessidade da mudança de hábitos diários, tais como:
evitar cumprimentar as pessoas com as mão; manter uma distância de
aproximadamente 02 (dois) metros entre as pessoas quando fora do
ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios
da supramencionada doença; evitar locais com aglomerações humanas,
permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos, com ventilação
ampla, entre outros;

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
propagar-se, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito
acima de sua capacidade de atendimento adequado;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020
do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil.

CONSIDERANDO, considerando o texto da Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, modificado pela Medida Provisória
926, de 20 de março de 2020, que em seu art. 4º - B, I, presume estado de
Emergência;

CONSIDERANDO, a edição do Decreto Estadual 35.672, de
19 de março de 2020, o qual declara o Estado de Calamidade Pública
em todo o Estado do Maranhão, pelas infecções pelo vírus do H1N1 e
pelo COVID-19 que já acometeu 71 pessoas, com um caso fatal, na data
da edição do presente Decreto;
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CONSIDERANDO, ainda a iminente ocorrência de epidemia

no Município, com potencialidade de provocar danos e prejuízos que
não são superáveis e suportáveis pelo Município de Vitorino Freire; e

CONSIDERANDO, a curva atual de contágio, que conta com
388 casos confirmados e 06 óbitos, em 11/06/20.

CONSIDERANDO, que o decreto fora submetido à
convalidação pela Câmara dos Vereadores de Vitorino Freire, tendo
sido aprovado pela grande maioria dos senhores Parlamentares presentes
na sessão ordinária do dia 16 de junho de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em
Saúde Pública no Município de Vitorino Freire, até 31/12/2020,
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 combate da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19) poderão ser adotadas as medidas previstas no art. 3º da
Lei nº 13.979, de 2020, Medidas Provisórias, Decretos Federais,
Estaduais e Municipais já editados e em vigor.

Art. 3º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública
ora declarado, ficam estabelecidas 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 - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação

técnica e fundamentada da Vigilância Sanitária da locomoção
interestadual e intermunicipal;       

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa; e

§ 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 Artigo 3
do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à
atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas
previstas neste artigo.

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos
e atividades essenciais.        

§ 6º  A Prefeita Municipal disporá, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 5º.     

§ 7º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que
possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades

essenciais, definidas nos termos do disposto no § 6º, e cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários
à população.      

§ 8º Na forma do que dispõe o art. 24, inciso IV, da Lei n.
8.666, de 21 de julho de 1993 e nos termos da Lei 13.979/2020,
com texto atualizado pela Medida Provisória 926/2020, é
dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
de que trata aquela Lei

§ 9º A dispensa de licitação a que se refere o Parágrafo anterior
deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
Calamidade de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus.

§ 10º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro
nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no
que couber além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

§ 11º Excepcionalmente, será possível a contratação de
fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com
inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser
adquirido.

Art. 4º A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se
refere o caput do art. 3º não se restringe a equipamentos novos, desde
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e
funcionamento do bem adquirido.    

Art. 5º Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da Calamidade que trata esta
Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado
ou de projeto básico simplificado.     

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

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

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

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

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

Art. 6º Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o
cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade
Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art.
7º da Constituição.      
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Art. 7º Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico

ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da calamidade de que trata este Decreto,
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela
metade.        

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

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

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

Art. 8º 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, bem como os de iniciativa privada.

§2º A restrição inclui atividades culturais, artísticas, recreativas,
desportivas e afins, ainda que ao ar livre.

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

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

Parágrafo único - Demonstrada a necessidade de maior número
de servidores, para evitar a descontinuidade de serviços públicos, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 12º Para os contratos decorrentes dos procedimentos
previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os
contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até
cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.         

Art. 13º 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. 14º O encerramento do estado de calamidade pública de
saúde pública de importância municipal está condicionado à avaliação
de risco realizada pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 no
Município de Vitorino Freire.

Art. 15º Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar
o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da
COVID-19. Bem como avaliar a necessidade de abertura de créditos
extraordinários.

Art. 16º 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. 17º O Município de Vitorio Freire manterá dados públicos
e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação,
relativos ao estado de calamidade pública sanitária, resguardando o
direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 18º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19º Revogam-se as disposições em contrário.
 Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE VITORINO
FREIRE – MA, 17 DE JUNHO DE 2020.

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE
Prefeita Municipal de Vitorino Freire/MA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 243/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

DECRETAR luto oficial de 3(três) dias na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, devido ao falecimento do Deputado
Estadual José Gentil Rosa, ocorrido no dia 15 de junho de 2020.

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANOEL BECKMAN, em 15 de junho de 2020. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputada Andréa Martins Rezende - Primeira
Secretária. Deputada Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°241/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 197/20, de autoria da Deputada Ana
dos Gás;

RESOLVE:

CONCEDER 122 (cento e vinte e dois) dias de licença à
Deputada Ana do Gás, sendo os períodos de 03 a 06 de junho, para
tratamento de saúde (conforme atestado) e  de 07  de junho a 03 de
outubro de 2020, de caráter particular .

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 09 de junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada Andréia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  244/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, tendo em vista atribuições conferidas
pelo art. 14, inciso VI, alínea d, combinado o art. 75, inciso I do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

RESOLVE:

DECLARAR vago cargo de Deputado Estadual em decorrência
do falecimento do Senhor José Gentil Rosa, membro da 19º Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ocorrido em 15 de
junho de 2020.

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, em 15 de junho de 2020. Deputado Othelino
Neto  - Presidente, em exercício. Deputada Andréa Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputada Dra. Cleide Coutinho   - Segunda
Secretária.
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