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MENSAGEM Nº  055 /2020

São Luís, 13  de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe sobre
os efeitos da Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, que altera
a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.

 Nos termos do art. 24-A, inciso IV, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, com redação dada pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, a transferência para a reserva remunerada, de ofício,
por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve
ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada, como
parâmetro mínimo, a idade-limite estabelecida para os militares das Forças
Armadas do correspondente posto ou graduação. 

A Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, alterou as
idades de transferência para a reserva remunerada e de reforma dos militares
estaduais, permitindo que, todos os postos e graduações, pudessem
colaborar por mais tempo para o cumprimento das missões institucionais
de suas respectivas corporações, bem como possam ter a oportunidade de
alcançar os graus hierárquicos mais elevados de seus quadros.

Considerando a necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, instituições
essenciais para o desenvolvimento das atividades de segurança pública, a
presente Medida Provisória retroage, a 9 de março de 2020, os efeitos da
Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020. Contudo, preservam-
se os atos jurídicos perfeitos eventualmente existentes nesse interregno,
em face do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

 A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço
reside, em especial, na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir
a manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segurança
pública.

Por outro lado, a urgência decorre do princípio da eficiência,
insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República, e do princípio
da supremacia do interesse público, os quais demandam velocidade na
realização de mudanças administrativas com vistas a assegurar a adequada
prestação dos serviços públicos.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, 10 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre os efeitos da Medida Provisória nº
317, de 05 de junho de 2020, que altera a Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual,
adoto a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º A redação dada pela Medida Provisória nº 317, de 05 de
junho de 2020, ao item 2 da alínea “a” e à alínea “c” do inciso I do art. 120,
bem como aos itens 1 e 2 da alínea “a” e à alínea “b” do inciso I do art. 125
da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, retroage seus efeitos a 9 de
março de 2020, salvo quanto aos atos de transferência para a reserva
remunerada já consumados e publicados.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 10 DE JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 058/2020

São Luís, 16 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe sobre
o parcelamento de créditos tributários nos termos que especifica, sobre
anistia de multa e juros referentes ao Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sobre a reabertura
do prazo de pagamento dos parcelamentos de créditos tributários do
ICMS cancelados por inadimplência, altera a Lei nº 10.279, de 10 de julho
de 2015, e dá outras providências.

A pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo
Coronavírus (SARS-CoV-2), trouxe impactos tanto sanitários quanto
econômicos.

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, dentro de suas
competências constitucionais, adotou, ao longo dos últimos meses, uma
série de medidas destinadas a estimular o setor econômico, a exemplo da
prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de débito
expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, bem como do
prazo para pagamento de parcelas do Simples Nacional e do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, referente ao exercício
de 2020. O objetivo do Governo do Estado é que a crise sanitária, e seus
reflexos, sejam superados o mais rápido quanto possível.

No mesmo sentido, a presente Medida Provisória estabelece a
possibilidade de pagamento parcelado de débitos referentes ao ICMS
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2019. O pagamento
poderá ocorrer em até 60 (sessenta) prestações, com redução de multas e
juros.

Relativamente aos créditos tributários de ICMS decorrentes,
exclusivamente, de aplicação de penalidade pecuniária (multa), é prevista
a redução, conforme a data de constituição, de 90% ou 98% do valor
total, se pagos à vista.

É autorizada, ainda, em caráter excepcional, a reabertura do prazo
de pagamento dos parcelamentos de créditos tributários referentes ao
ICMS cancelados por inadimplência ocorrida no período 19 de março
até 30 de junho de 2020. Assim, os contribuintes poderão adimplir seus
respectivos débitos nas mesmas condições antes pactuadas.

No que tange aos débitos do ICMS do exercício corrente que
tenham vencido no período de 19 de março a 30 de junho de 2020, esta
Medida Provisória autoriza o pagamento em até 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas.

Todas as medidas delineadas supra encontram amparo no Convênio
ICMS nº 169/2017 e no Convênio ICMS nº 08/2020, firmados no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Ainda no sentido de estimular o setor econômico, esta Medida
Provisória suspende, até 30 de setembro de 2020, as inscrições no Cadastro
Estadual de Inadimplentes - CEI, motivadas por débitos tributários.
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Por fim, é alterada a Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015, que rege

o Programa Nota Legal. Este programa permite que os contribuintes do
ICMS utilizem seus respectivos créditos no abatimento do valor do IPVA,
na recarga de celulares, depósito em poupança e na aquisição de vale-
transporte eletrônico e meia-passagem eletrônica para uso no transporte
coletivo urbano de passageiros.

De acordo com o art. 7º, § 2º, da referida norma, o contribuinte tem
o prazo de 2 (dois) anos para utilização de seus créditos, sob pena de
reversão ao Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária -
FUNAT.

Como forma de fortalecer as ações destinadas à promoção da
igualdade de direitos e justiça social, a proposta legislativa em apreço
estabelece a possibilidade de, até 31 de dezembro de 2020, parte (10%)
desses recursos, atualmente destinados ao FUNAT, ser destinada ao
Programa “Maranhão Solidário”, instituído pela Lei nº 10.753, de 19 de
dezembro de 2017.

A presente Medida Provisória, ao tempo em que se consubstancia
em instrumento para que os contribuintes regularizem sua situação perante
a Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos valores
dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui para a execução de
políticas públicas estaduais, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida Provisória
deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão
econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e apoio às
empresas.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos requisitos
constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição Estadual,
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa
acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 15 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários
nos termos que especifica, sobre anistia de multa e
juros referentes ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sobre a
reabertura do prazo de pagamento dos parcelamentos
de créditos tributários do ICMS cancelados por
inadimplência, altera a Lei nº 10.279, de 10 de julho
de 2015, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual e
considerando o Convênio ICMS nº 169/2017 e o Convênio ICMS nº 08/
2020, firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1o Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2019,
inclusive os ajuizados, poderão ser parcelados, com redução de multas e
juros, em até 60 (sessenta) prestações, observado o disposto nesta Medida
Provisória e nas demais normas previstas na legislação tributária estadual.

§ 1º Os créditos tributários consolidados para a quantificação do
crédito tributário a ser liquidado, exceto os decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária, terão redução de 90% (noventa por cento) para as
multas.

§ 2º Nos pagamentos à vista, além da redução da multa no percentual
previsto no § 1º, os créditos tributários também terão redução de 50%
(cinquenta por cento) para os juros.

Art. 2º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária, por descumprimento de obrigações acessórias, se
pagos à vista, terão redução de:

I - 98% (noventa e oito por cento), para os constituídos até 31 de
dezembro de 2012;

II - 90% (noventa por cento), para os constituídos a partir de 1º de
janeiro de 2013.

Parágrafo único. Os créditos tributários a que se refere o caput
poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas com redução de 60%
(sessenta por cento) do seu valor.

Art. 3º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios previstos
nos arts. 1º e 2º desta Medida Provisória, deve promover, no prazo de até
30 (trinta) dias contados de sua publicação, a regularização do seu débito
perante a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, cuja formalização é
feita com a liquidação, total ou parcial, do crédito tributário, à vista ou da
1ª (primeira) parcela.

Parágrafo único. A formalização do sujeito passivo, para a fruição
da redução de que trata esta Medida Provisória, implica reconhecimento
do respectivo débito tributário, ficando condicionada à desistência de
eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito
sobre o qual se fundam, e da desistência de eventuais impugnações, defesas
e recursos apresentados no âmbito administrativo ou judicial.

Art. 4º Fica autorizada, em caráter excepcional e mantidas as
condições pactuadas originalmente, a reabertura do prazo de pagamento
dos parcelamentos de créditos tributários do ICMS que foram cancelados
por inadimplência ocorrida no período de 19 de março de 2020 até 30 de
junho de 2020.

§ 1º A homologação do parcelamento reativado dar-se-á pelo
pagamento da primeira parcela em atraso no prazo de até 10 (dez) dias, a
contar da data da reativação, devendo o contribuinte requerer junto à
SEFAZ até 31 de agosto de 2020.

§ 2º A partir do pagamento especificado no parágrafo anterior, as
demais parcelas vencerão no último dia útil dos meses subsequentes, nos
moldes da legislação vigente.

Art. 5º Excepcionalmente, os débitos do ICMS do exercício
corrente, vencidos no período de 19 de março de 2020 a 30 de junho de
2020, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e
sucessivas, com os encargos moratórios correspondentes, observadas as
demais condições estabelecidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto nº 19.174, de 10 de julho de 2003.

§ 1º O parcelamento de que trata o caput deverá ser requerido pelo
contribuinte junto à SEFAZ até 31 de agosto de 2020 e será homologado
com o pagamento da 1ª parcela no prazo de até 5 (cinco) dias.

§ 2º O vencimento das demais parcelas obedecerá ao disposto no
§ 2o do art. 4o desta Medida Provisória.

§ 3º Fica dispensada a aplicação da multa moratória dos débitos a
que se refere o caput se o pagamento for feito à vista.

Art. 6º Os benefícios previstos nesta Medida Provisória ficam
condicionados ao pagamento dos débitos exclusivamente em moeda
corrente.

Art. 7º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas.

Art. 8º Implica revogação do parcelamento, com a perda de todos
os benefícios previstos nesta Medida Provisória:

I - a inobservância de quaisquer de suas exigências;
II - o atraso no pagamento de 3 (três) parcelas mensais,

consecutivas ou não.
Art. 9º O disposto nesta Medida Provisória não autoriza a

restituição ou compensação de importâncias já pagas do imposto e seus
acréscimos, bem como não se aplica aos débitos do imposto relativo ao
regime de substituição tributária.

Art. 10. Para a operacionalização dos benefícios a que se refere
esta Medida Provisória, aplicam-se, no que couber, as demais disposições
vigentes na legislação tributária do Estado do Maranhão, exceto as
disposições insculpidas no parágrafo único do art. 79 e no § 1º do art. 81
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 19.174, de 10 de
julho de 2003.
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Art. 11. Ficam suspensas, até 30 de setembro de 2020, as inscrições

dos sujeitos passivos realizadas durante o estado de calamidade pública,
motivadas por débitos tributários, no Cadastro Estadual de Inadimplentes
- CEI.

§ 1º O benefício disposto no caput também se aplica, às novas
inscrições dos sujeitos passivos no CEI e em cadastros restritivos de
proteção ao crédito, bem como às relativas às restrições cadastrais e fiscais
destes junto à SEFAZ, enquanto se estender a calamidade pública.

§ 2º O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, por ato do
Secretário de Estado da Fazenda, baseado na realidade econômica nacional
e nos indicadores relativos à sustentabilidade fiscal.

Art. 12. Fica acrescido ao art. 7º da Lei nº 10.279, de 10 de julho de
2015, o § 7º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
§ 7º Os créditos não utilizados na forma do § 2º deste artigo,
até 31 de dezembro de 2020, poderão ser destinados ao
Programa “Maranhão Solidário”, instituído pela Lei nº 10.753,
de 19 de dezembro de 2017, observado o limite de 10% (dez
por cento) do montante disponível.”

Art. 13. Ato da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ poderá
dispor sobre normas complementares necessárias à implementação das
disposições contidas nesta Medida Provisória.

Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS,  15 DE JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM - 42020
(relativo ao Processo 102582020 ) Código de validação: 9CB5C1B71C

São Luís, 13 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
NESTA

Senhor Presidente,

Honra-me submeter à deliberação dos senhores deputados e das
senhoras deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o
presente Projeto de Lei, que altera a redação do art. 69 da Lei Complementar
n. 14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão.

Trata-se, a rigor, de adequação da legislação estadual aos termos
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), assim como a
entendimentos solidificados no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça.

As alterações em apreço dizem respeito ao sistema de
movimentações na carreira da magistratura estadual, de modo a (i) assentar
que a remoção deve preceder o provimento inicial e a promoção por
merecimento e (ii) permitir a remoção de remoção em todas as entrâncias.

Sobre o ponto, o art. 81 da LOMAN é claro ao prescrever que, na
magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção
por merecimento precederá a remoção (caput) e que, a juízo do Tribunal de
Justiça, poderá ser admitida a remoção de remoção (§ 2º).

No que toca à remoção precedente ao provimento inicial e à
promoção por merecimento, convém citar, exemplificativamente, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: ADI 4758/PB (j.

18.12.2019); ADI 4788 AgR/PA (j. 30.06.2017); e, ADI 2494/SC (j.
26.04.2006).

A mesma trilha tem seguido o Conselho Nacional de Justiça,
conforme apontam diversos precedentes administrativos, entre os quais
os seguintes: PCA 0005675-12.2016.2.00.0000;  PP  0002853-
31.2008.2.00.0000;  PCA  0005791-62.2009.2.00.0000; PCA         0002377-
85.2011.2.00.0000;         PCA         0001832-78.2012.2.00.0000;         PCA
0007605-07.2012.2.00.0000; e, PCA 0000183-39.2016.2.00.0000.

Quanto à remoção de remoção, o Conselho Nacional de Justiça
também já se pronunciou reiteradamente, ratificando sua validade, nos
termos do art. 81, § 2º, da LOMAN. É o que se observa, por exemplo, do
excerto ora transcrito: “ A ordem de provimento se dá na sequência do
surgimento das vagas, com oferta da vaga decorrente da remoção, ou de
“dupla remoção” (art. 81, § 2º, da LOMAN), à promoção por merecimento
(PP 0002313-80.2008.2.000.0000, j. 17/12/2008; PCA 0007605-
07.2012.2.00.0000, j. 05/02/2013; PCA 003686-25.2015.2.00.0000, j. 26/
04/2016; PCA 0005675-12.2016.2.00.0000, j. 23/10/2018).”

Em arremate, é oportuno mencionar que a alteração legislativa ora
proposta também vai ao encontro de recente julgado do Conselho Nacional
de Justiça, referente ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (PCA
0008682-07.2019.2.00.0000).

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
presente proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na expectativa de
que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 006/2020

Altera a redação do art. 69 da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão);
acrescenta dispositivos na mesma Lei Complementar
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia

Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. O art. 69 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro

de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 69. Na magistratura de entrância, antes do provimento inicial
ou da promoção por merecimento será facultada a remoção.

§ 1º A ocorrência de qualquer vaga que caiba remoção será
comunicada pelo presidente do Tribunal a todos os juízes da respectiva
entrância, a fim de que os interessados possam requerer inscrição, no
prazo de cinco dias.

§ 2º Na hipótese de não haver candidato inscrito, ou que não
preencha os requisitos previstos no edital, seguir-se á, de imediato, a
titularização ou promoção. (NR)”.

Art. 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

MENSAGEM Nº 059 /2020

São Luís, 17 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a Lei nº
11.062, de 9 de julho de 2019, que autoriza o Poder Executivo Estadual a
alienar gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua propriedade para
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implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores
públicos do Estado do Maranhão.

É consabido que a propriedade, por determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXIII da Constituição da República), deve cumprir a sua
respectiva função social, a qual corresponde à destinação economicamente
útil do bem, em nome do interesse público, do progresso e da satisfação da
comunidade.

Nessa perspectiva, foi editada a Lei nº 11.062, de 9 de julho de
2019, que autorizou o Estado do Maranhão a alienar o imóvel denominado
“Parque Independência”, matriculado sob o nº 67.793 no 2º Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, para fins de execução de empreendimento
habitacional, na modalidade imóvel na planta, destinado aos servidores
públicos estaduais efetivos, com renda comprovada de até 10 (dez) salários
mínimos e sem imóvel residencial próprio.

De acordo com o art. 3º da referida norma, o imóvel doado não
poderá ser alienado ou cedido, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data de assinatura do contrato, sob pena de reversão ao patrimônio do
Estado do Maranhão.

Não obstante, considerando a necessidade de adequar as
disposições da Lei nº 11.062/2019 aos termos do art. 193, §1º-A, da
Constituição Estadual e, assim, garantir aos beneficiários do
empreendimento habitacional a utilização, quando do financiamento para
construção do imóvel, de quaisquer das espécies de garantias previstas na
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, é que se propõe o Projeto de Lei
em apreço.

Além disso, é permitido que parcelas da gleba objeto da doação
autorizada pela Lei nº 11.062, de 9 de julho de 2019, sejam cedidas para
concessionárias de serviço público, no limite de área estritamente necessário
à implantação de atividades essenciais ao empreendimento.

Por fim, é acrescentado dispositivo para estabelecer que o servidor
beneficiário indenizará o Estado do Maranhão pela perda do bem, acaso
seja inadimplente no cumprimento das obrigações do contrato de
financiamento celebrado junto ao agente financeiro e, por consequência, a
propriedade do imóvel seja consolidada em nome do fiduciário.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da proposta legislativa em apreço, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 275/2020

Altera a Lei nº 11.062, de 9 de julho de 2019, que
autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua
propriedade para implantação de empreendimento
habitacional destinado aos servidores públicos do
Estado do Maranhão.

Art. 1º Os §§ 3º e 4º do art. 1º e o caput do art. 3º da Lei nº 11.062,
de 9 de julho de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 3º O imóvel objeto desta alienação gratuita destinar-se-á,
exclusivamente, aos fins previstos neste artigo, sob pena de
rescisão contratual e reversão do imóvel para propriedade e
posse do Estado do Maranhão, à exceção dos casos em que os
imóveis tenham sido dados em garantia fiduciária para obtenção
de financiamento bancário, nos quais a propriedade será do
agente financeiro até a efetiva quitação do valor financiado.
§ 4º A reversão disposta no § 3º deste artigo dar-se-á em casos
de desvio de finalidade na utilização do bem, impossibilidade
de financiamento por parte dos beneficiários e/ou não edificação
do imóvel.

(...)
Art. 3º Fica vedada a venda, doação, cessão, troca ou permuta
do imóvel objeto desta Lei, por parte do particular beneficiado,
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da assinatura do contrato
individual, sob pena de aplicação das sanções previstas no art.
1º, § 3º, desta Lei, à exceção, exclusivamente, da alienação
fiduciária junto ao agente promotor credenciado pelo Estado
do Maranhão, para o financiamento da unidade adquirida,
nos termos do art. 193, § 1º-A, da Constituição do Estado do
Maranhão.
(...)” (NR).

Art. 2º O art. 1º da Lei Estadual nº 11.062, de 9 de julho de 2019,
passa a vigorar acrescido do § 5º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 5º Na gestão do projeto habitacional poderão ser cedidas
áreas da gleba objeto de doação para concessionárias de serviço
público, limitadas à área estritamente necessária à implantação
de atividades essenciais ao empreendimento.”

Art. 3º O art. 2º da Lei Estadual nº 11.062, de 9 de julho de 2019,
passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
§ 1º O imóvel adquirido poderá ser dado em garantia, mediante
alienação fiduciária, junto ao agente financeiro.
§ 2º O agente financeiro, em caso de inadimplência do
adquirente, poderá tomar as providências necessárias, na forma
da Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.”

Art. 4º O texto da Lei nº 11.062, de 9 de julho de 2019, passa a
vigorar acrescido do art. 3º-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º-A O servidor beneficiário que for inadimplente no
cumprimento das obrigações do contrato de financiamento
celebrado junto ao agente financeiro e, por consequência, der
causa à consolidação da propriedade do imóvel em nome do
fiduciário, indenizará o Estado do Maranhão pela perda do
bem doado.
Parágrafo único. O prejuízo sofrido pelo Estado do Maranhão
deverá ser apurado em processo administrativo e o
ressarcimento de que trata o caput deste artigo poderá se dar
mediante desconto em folha, desde que precedido de prévia e
expressa anuência do servidor, constante em cláusula do
contrato de doação.”

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 269 /2020

Inclui conteúdos referentes à literatura maranhense
no currículo do ensino médio.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – As escolas de ensino médio do Estado incluirão, na
formulação de sua proposta pedagógica, conteúdos que valorizem a
produção literária maranhense.

§ 1º – Os conteúdos a que se refere o “caput” serão implementados
ao ser desenvolvida a área de conhecimento “linguagens, códigos e suas
tecnologias”.
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§ 2º – Os órgãos competentes orientarão os estabelecimentos de

ensino na seleção do material didático adequado para implementação do
disposto no “caput” deste artigo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Por força do art. 24, IX da Constituição da República, a
competência para legislar sobre normas que disponham sobre cultura e
ensino são de competência concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal.

Uma das razões desta competência concorrente se estabelecer é
que o legislador originário reconhece a importância da regionalização em
um país como o Brasil, de dimensões continentais e uma nacionalidade
diversa, de rica e variada cultura, que se reflete, por conseguinte, na produção
literária.

A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, em seu art. 26, com a redação dada pela Lei n. 12.796/2013,
define que “Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e dos educandos.”

As diretrizes da LDB consolidam ainda mais a necessidade de
prestígio às características regionais e locais da sociedade, com o que
compactuamos, em razão dos benefícios culturais que proporciona.

Nesse sentido grandes nomes da literatura como como Aluísio
Azevedo, Gonçalves Dias, Ferreira Gullar, Nauro Machado, entre outros
levaram e continuam levando o nome do nosso estado Brasil a fora com
suas obras históricas e memoráveis. Atualmente, novos nomes estão
surgindo, com novas temáticas, novos estilos, renovando o cenário literário
maranhense.

A experiência diária e o contato com membros de organizações
literárias do estado, sobretudo com as Academias de Letras, tem deixado
transparecer que há necessidade de maior empenho dos órgãos educacionais
para a divulgação da importante produção literária de nosso Estado.

Esta iniciativa visa dar maior visibilidade da literatura mineira aos
alunos dos estabelecimentos de ensino de Maranhão, o que proporcionará
maior conhecimento de sua rica trajetória literária, exaltando os valores
maranhense, sem prejuízo dos conteúdos relacionados aos grandes nomes
da literatura nacional oriunda de outros estados.

Com a intenção de atingir este objetivo é que apresentamos este
projeto, contando com o apoio de nossos pares.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 270 /2020

Cria o Programa de Reciclagem de entulhos da
construção civil e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º –  Institui o Programa de reciclagem de entulhos provenientes
do processo da construção civil e demolição, com objetivo de incentivar o
reuso, das sobras de materiais através de reciclagem que resulte em
reaproveitamento na construção de casas populares e pavimentação.

Art. 2º A presente lei tem como objetivos:
I – apoio a criação de centros de prestação de serviços e de

comercialização, distribuição e armazenagem de matérias recicláveis, bem
como incentivar a criação de cooperativas populares e indústrias voltadas
à reciclagem de materiais provenientes de entulhos de construção civil nos
municípios do Estado;

II – regulação do descarte de sobras dos processos construtivos
das construtoras, incorporadoras e das empresas de transporte de resíduos
e caçambeiros autônomos;

III – promoção de campanhas educacionais voltadas à divulgação
do uso de materiais recicláveis, bem como a importância do descarte correto
dos materiais não recicláveis com potencial contaminante;

IV- incentivo ao desenvolvimento de projetos que minimizem o
custo do descarte dos materiais não recicláveis com potencial contaminante;

Art. 3º Para cumprimento no disposto nesta lei, poderão ser
adotadas as seguintes medidas:

I – emissão de Certificado de Destinação de Resíduos para
Reciclagem, contendo números das licenças ambientais envolvidas na
retirada de resíduos e sua apresentação às Prefeituras Municipais, podendo
exigir a qualquer tempo, para as devidas comprovações quanto à validade
das mesmas, bem como das quantidades expressas em peso e volume,
indicando peso aproximado, para efeito de avaliações estatísticas;

II – concessão de benefícios ou incentivos fiscais para empresas
cooperadas, centros de distribuição de serviços, ou outros que se enquadrem
no disposto desta lei;

III – celebração de convênios de colaboração com órgãos ou
entidades das administrações federal e municipal.

Art. 4º Os centros de prestação de serviços, cooperativas, indústrias,
construtoras, incorporadoras e empresas de transporte de resíduos e
caçambeiros autônomos a que se referem os incisos I e II do art.2º, deverão:

I – priorizar o aproveitamento de mão de obra local, gerando
trabalho e renda dentro dos municípios; II- estimular a organização de
cooperativas de trabalhadores voltadas à reciclagem de entulhos na
construção civil;

Art. 5º É vedada a empresa de transporte de resíduos e caçambeiros
autônomos, a emissão de CDR – Certificado de Destinação de Resíduos
Recicláveis para o resíduo de gesso, sendo autorizado o estritamente o
transporte do material até as entidades recicladoras, reconhecidas como
tal, devendo as mesmas, obediência à legislação municipal competente.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como escopo a criação de um
programa de reciclagem de entulhos gerados do setor da construção civil,
com intuito de reutilização na construção de casas populares, pavimentação
etc.

Atualmente nas cidades brasileiras, é significativa a quantidade
entulho gerada e não reaproveitada. A melhora no gerenciamento e controle
das obras podem contribuir para atenuação do desperdício. A reciclagem
de muitos materiais utilizados na construção pode beneficiar aqueles que
não possuem condição financeira para aquisição dos mesmos. Há de se
mencionar o aspecto socioambiental que teria grande impacto.

O custo ambiental do desperdício é incalculável, causando a
população direta e indiretamente danos, como déficit de moradias e as
enchentes, dado o descarte clandestino.

O transporte destes entulhos, em função não só do volume, mas
também do peso, é considerado caro. Em países desenvolvidos como
Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra a reciclagem do entulho já foi
consolidada através da criação de centros que possibilitam a construção de
moradias populares.

Sendo assim, dada a relevância do tema tratado, observado a grande
valia para seara social e ambiental, conto com a aprovação do presente
projeto de lei.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 271 /2020

Assegura as pessoas que mantenham união
homoafetiva o direito a inscrição, como entidade
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familiar, nos programas de habitação desenvolvidos
pelo Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º –  Fica assegurado às pessoas que mantenham união estável
homoafetiva o direito à inscrição, como entidade familiar, nos programas
de habitação desenvolvidos pelo Estado do Maranhão, observadas as
demais normas relativas a esses programas.

Art. 2º –   Os convênios e contratos firmados a fim de promover
programas de habitação no âmbito do Estado de Mato Grosso deverão
incluir cláusula que considere pessoas que mantenham união estável
homoafetiva, como entidade familiar, no intuito de possibilitar sua inscrição.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei visa, dentro das competências desta
Casa Legislativa, garantir o reconhecimento dos casais homoafetivos como
entidade familiar no processo de inscrição nos programas habitacionais do
Estado do Maranhão, garantindo desta forma o respeito à cláusula pétrea
esculpida na norma Constitucional, em seu artigo 5°.

O direito à moradia compõe o conjunto de direitos sociais
assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil. Neste
sentido, é proibida qualquer restrição à aquisição ou a locação de imóvel
em decorrência da orientação sexual ou identidade de gênero da pessoa que
busca adquirir ou locar o mesmo.

Conforme a Constituição, compete a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, promover programas de construção de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

A insuficiência de moradia é um problema antigo no Brasil,
agravado, sobretudo, a partir dos anos 50, quando, pela falta de uma
política agrária adequada e como fruto do modelo de industrialização que
estava em curso naquela época, nos transformamos, em poucos anos, de
um País rural em uma Nação predominantemente urbana, acarretando com
isso, a falta de moradias suficientes para atender a demanda. A Série de
Estudos “Déficit Habitacional no Brasil”, do Ministério das Cidades,
estima que o déficit habitacional brasileiro é de quase seis milhões de
moradias, sendo que mais de 85% dessa carência concentra-se na camada
da população com renda familiar de até 5 salários mínimos.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento conjunto
da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, a inconstitucionalidade de distinção
de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo
sexo, reforçando o reconhecimento da união homoafetiva como família.

Assim sendo, com vistas a assegurar as pessoas que mantenham
união homoafetiva o direito a inscrição, como entidade familiar, nos
programas de habitação desenvolvidos pelo Estado do Maranhão,
apresento a esta Casa de Leis o presente projeto.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 272 / 2020

Considera de Utilidade Pública o Instituto Social e
Educacional Renascer – Creche Escola Vovó França,
com sede e foro no Município de São Luís, no Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, o Instituto Social
e Educacional Renascer – Creche Escola Vovó França, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho
de 2020. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto que visa declarar de utilidade pública a “Instituto
Social e Educacional Renascer”, instituto privado, sem finalidade econômica
e com caráter exclusivamente beneficente e assistencial. O instituto tem
como finalidade promover o bem estar social, por meio de ações coletivas
e em parceria com o poder público em todas as suas esferas de atuação.

Ante o exposto, sendo a a aludida associação de amplo interesse
social e assistencial e, cumpridos os demais requisitos legais, esta signatária
conta com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste projeto.

PROJETO DE LEI Nº 273 / 2020

DISPÕE SOBRE O ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO
DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E COM DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA DOS SEUS PARCEIROS NOS
CONTRATOS PÚBLICOS FIRMADOS PELO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre o estímulo à contratação de mulheres
vítimas de violência doméstica dependentes economicamente de parceiros,
visando apoiar a autonomia financeira de mulheres em situação de violência
doméstica, por meio de sua inserção no mercado de trabalho.

Parágrafo único - Para fins de aplicação da presente lei fica
entendido como conceito de violência doméstica e familiar o disposto no
artigo 7º da Lei Federal nº 11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha.

Art. 2º - Nas contratações firmadas pelo Estado do Maranhão,
que tenham por objeto a prestação de serviços públicos, será exigido que
até 10% (dez por cento) das vagas de trabalho, relacionadas com a prestação
da atividade fim, sejam destinadas às mulheres vítimas de violência
doméstica, dependentes economicamente dos parceiros.

Parágrafo único – A condição de vítima de violência doméstica
dependente economicamente dos parceiros será informada por meio de
autodeclaração.

Art. 3º - Com a finalidade de capacitar, qualificar e treinar as
mulheres vítimas de violência doméstica para o mercado de trabalho o
Estado do Maranhão poderá celebrar convênios e parcerias com outros
entes públicos e com entidades privadas.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei dispõe sobre o estímulo à contratação de mulheres
vítimas de violência doméstica e com dependência econômica dos seus
parceiros nos contratos públicos firmados pelo Estado do Maranhão,
buscando garantir a presença destas mulheres no mercado de trabalho para
resguardar sua independência financeira, uma vez que a dependência
econômica pode ser um impeditivo para a denúncia de violência doméstica
e familiar.

Mesmo a Constituição Federal de 1988 estando vigente há mais
de três décadas e prevendo, em seu art. 226, § 8º,  que é dever do Estado
assegurar “a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”,
essa garantia só foi levada em consideração com a elaboração da Lei Maria
da Penha, fruto da punição do Estado brasileiro pela Comissão
Interamericana em face à sua negligência e omissão em cumprir as tratativas
internacionais de proteção à mulher vítima de violência, dos quais é
signatário.

Ocorre que, como demonstram os alarmantes e crescentes dados
sobre os casos de violência de gênero no Brasil, essa lei ainda é insuficiente
para que o direito das mulheres a uma vida digna e sem violência seja
concretizado. O Atlas da Violência de 2019 indicou que houve um
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crescimento do número de homicídios sofridos por mulheres, sendo o ano
de 2017 um recordista nesse aspecto. Em estudo realizado por Garcia,
Freitas e Hofelmann (2013) sobre o impacto da Lei Maria da Penha na
mortalidade de mulheres por agressões no Brasil em uma década demonstrou
que não foi observada nenhuma redução nas taxas de mortalidade, havendo
entre 2006 e 2007 uma pequena diminuição graças à ampla divulgação
dada à entrada em vigor da legislação naquela época.

A série The Handsmaid Tale narra a ascensão de uma sociedade
ultraconservadora que vive de acordo com os mais arcaicos princípios
bíblicos, extremamente opressiva às mulheres e que se estabeleceu nos
Estados Unidos a partir da tomada gradual de poder. Um dos episódios da
primeira temporada demonstra que um dos principais indicativos dos
tempos que estavam por vir foi e perda de tudo o que significava autonomia
patrimonial e financeira para as mulheres: foram demitidas dos empregos,
não podiam ter contas em instituições financeiras ou qualquer propriedade
privada registrada em seus nomes. Dessa forma, é possível afirmar que há
uma relação entre emancipação e independência econômica.

No que se refere a possibilidade de os Estados legislarem sobre
licitações e contratos, não se verifica nenhum óbice à constitucionalidade
da proposição, como aduz a Constituição da República:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, § 1°, III;

Isso significa que a União cria as diretrizes gerais sobre o tema,
mas isso não impede que os Estados legislem nesse sentido, desde que o
façam observando o estabelecido pela União e de forma suplementar. A
União já exerceu sua competência quando da edição da Lei n° 8.666 de
1993, que dispõe, inclusive, sobre a possibilidade dos Estados de legislarem
sobre a matéria:

Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre
licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

Essa é a técnica da legislação concorrente, como explicada por
Mendes e Branco (2019, ps. 898-899):

Na repartição vertical, realiza-se a distribuição da mesma matéria
entre a União e os Estados-membros. Essa técnica, no que tange às
competências legislativas, deixa para a União os temas gerais, os princípios
de certos institutos, permitindo aos Estados-membros afeiçoar a legislação
às suas peculiaridades locais. A técnica da legislação concorrente estabelece
um verdadeiro condomínio legislativo entre União e Estados-membros.

Questão tormentosa são os limites dessa competência legislativa
estadual, mas o Supremo Tribunal Federal – STF debruçou-se sobre o
tema, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.345 de 2014 que contestava
uma lei distrital:

No entanto, a imposição constitucional de existência de um núcleo
comum e uniforme de normas deve ser sopesada com a noção de laboratório
da democracia (laboratory of democracy). É desejável que os entes
federativos gozem de certa liberdade para regular assuntos de forma
distinta, não apenas porque cada um deles apresenta peculiaridades
locais que justificam adaptações da legislação federal, mas também
porque o uso de diferentes estratégias regulatórias permite
comparações e aprimoramentos quanto à efetividade de cada uma
delas.

Nas palavras do Justice Brandeis, é um dos felizes incidentes do
sistema federal que um único estado corajoso possa, se seus cidadãos
assim decidirem, servir como laboratório, e tente experimentos sociais e
econômicos inovadores sem riscos para o resto do país (tradução livre,
voto divergente em New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 311
(1932)). Sob este prisma, impor ao Estado-membro a simples reprodução

acrítica de norma federal, quando tal circunstância não decorre de
mandamento constitucional ou de algum imperativo real de
uniformidade nacional, inviabiliza uma das facetas do federalismo
enquanto meio de, nos estritos limites das competências
constitucionais de cada ente, inovar e evoluir na política regulatória.

[Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.345/2014, Rel. Ministro
Luiz Fux, Dje 15 fev 2019]. (grifos nossos).

Isso significa que, não inovando em sentido contrário ao
estabelecido pelas normas gerais, é possível que os Estados exerçam em
plenitude sua competência concorrente e suplementar. No caso em análise,
a proposição está de acordo com o espírito da Constituição Federal de
1988, cuja interpretação de seus dispositivos é absolutamente compatível
com ações afirmativas, de acordo com pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.

Ante o exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação de
relevante proposição.

PROJETO DE LEI Nº 274 / 2020

Dispõe sobre a obrigação dos órgãos e instituições
de saúde de promover o registro e cadastramento de
dados relativos a marcadores etnico-raciais, idade,
gênero, condição de deficiência e localização dos
pacientes por eles atendidos em decorrência de
infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid19) no estado
do Maranhão, e dá outras providências

Art. 1º - Os órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e
instituições privadas de assistência à saúde ficam obrigados a promover o
registro e cadastramento de dados relativos a marcadores etnico-raciais,
idade, gênero, condição de deficiência e localização dos pacientes por eles
atendidos em decorrência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
para fins de produção de dados e realização de estudo ou investigação
epidemiológica sobre infecção, mortalidade e para a prestação de informações
sobre a Covid-19 no estado do Maranhão.

Art. 2º - Caberá:
I – a Secretaria de Estado da Saúde estabelecer as normas e diretrizes

a serem observadas no cumprimento do disposto no “caput”, e implantar
e manter o sistema unificado de coleta e processamento de dados;

II – aos gestores locais do SUS, nos municípios, promover a
coleta de dados por meio das unidades de atendimento e fiscalizar o
cumprimento do disposto nesta Lei pelas instituições privadas de
assistência à saúde;

III – à Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa), da
Secretaria de Estado da Saúde, excecutar as ações de vigilância epidemiológica
e sanitária necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 3º - Os dados coletados e armazenados nos termos desta Lei
serão empregados exclusivamente para os fins nela estabelecidos, assegurada
a proteção de dados pessoais, da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, nos termos do art. 5º, X, da Constituição, e
expressamente vedada a divulgação de dados individualizados, a qualquer
título, sob pena de aplicação do disposto no art. 154-A, § 3º, do Código
Penal ao agente público ou privado responsável pelo descumprimento do
disposto neste artigo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 15 de Julho de 2020. - É
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual –
PT

JUSTIFICATIVA

As medidas de contenção da disseminação da Covid-19 já obrigaram
o Brasil a reformular sua legislação adotando uma norma específica para
permitir a adoção de quarentena e disciplinar as demais medidas corretivas
e preventivas.
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O papel das instituições públicas, no âmbito do estado do

Maranhão, sob a liderança da Secretaria de Estado da Saúde, é fundamental,
mas não exclusivo. Todas as instituições de assistência à saúde devem
atuar de forma combinada, integrada e complementar, auxiliadas pelas
instituições de pesquisa e de regulação, para que políticas públicas eficazes
e efetivas sejam adotadas, de forma tempestiva e ágil.

É fundamental a produção de informações precisas sobre fatores
de vulnerabilidade, como raça, gênero, idade, condição de deficiência e
localização geográfica da população atingida. Sem tais informações, o
inimigo não será corretamente identificado, e ceifará suas vítimas de forma
indiscriminada, impedindo até mesmo que o Estado direcione seus esforços
para evitar mortes e o colapso da rede de atenção à saúde.

Nesse contexto, as populações negras e pobres são as mais
afetadas. As taxas de contágio e mortalidade tendem a se elevar nesses
segmentos, em razão de sua situação social e econômica, de condições de
habitação e saneamento, e de acesso aos serviços públicos.

O histórico de precariedade e exclusão social, racial e de gênero das
populações residentes em favelas e periferias, zona rural, comunidades
quilombolas, aldeias e outras situações de risco agrava um quadro já
dramático.

Segundo dados do IBGE, 67% da população negra brasileira
depende do Sistema Único de Saúde (SUS), segmento em que há também
grande incidência de doenças como diabetes, tuberculose, hipertensão e
doenças renais crônicas no país, todas consideradas agravantes para o
desenvolvimento de quadros mais gravosos de Covid-19. Há também uma
incidência muito maior de pessoas pretas e pardas em ocupações informais,
47,3% em comparação com 34,6% de pessoas brancas, condições nas
quais o isolamento social também enfrenta maiores dificuldades de ser
observado.

Muitos desses cidadãos, que são obrigados a continuar a buscar o
sustento, expondo-se ao contágio, acabam por expor seus vizinhos e
familiares a riscos elevados. Segundo boletim epidemiológico do Ministério
da Saúde de 20/04/2020, o percentual de óbitos de pessoas negras atingiu
a 40,4%, fato que estava longe de expressar o contexto real das condições
de afetação da pandemia na população já que prevalece uma ausência de
notificação do critério raça/cor em mais de 30% do total de óbitos. E os
dados mostram, ainda, um acréscimo vertiginoso de óbitos na população
negra em mais de 10%, enquanto para a população branca houve um
decréscimo de 6,3%.

Há a necessidade de se estabelecer uma aferição mais rigorosa do
critério raça/cor para que se planeje a política de assistência à saúde e social
com maior eficiência no âmbito do estado do Maranhão.

Destaca-se que o atual índice de óbito entre pessoas negras
evidencia que o isolamento social não influenciou na chegada do novo
Coronavírus nas comunidades urbanas e rurais, nas periferias, mesmo que
a epidemia tenha iniciado entre a elite, majoritariamente branca.  Dessa
forma, há uma evidente associação entre as desigualdades raciais, de
localização e de gênero nos casos de propagação dos efeitos da pandemia.

No Brasil, e particularmente no Maranhão, a subnotificação da
variável racial e de localização geográfica das áreas urbanas e rurais é um
fato, considerando que o Estado tem uma população majoritariamente
negra.

Com a presente proposição legislativa, buscamos contribuir para
superar a escassez de análise e interpretação de dados étnico-raciais, de
gênero e de localização no estudo de epidemias no Maranhão. A importância
de pesquisas epidemiológicas que incluam tais recortes se apresenta, pois,
não somente na análise sobre a disseminação da doença, mas principalmente
na compreensão do que produz as desigualdades.

Com base nos elementos atuais que apontam maior incidência do
COVID-19 nas populações negras, especialmente aqui no Maranhão,
composto com população majoritariamente afrodescendente, conclamo
os Ilustres Pares desta Casa Legislativa a apreciarem com zelo e atenção a
presente proposição, em caráter urgente, para que seus benefícios sejam
assegurados de forma imediata aos cidadãos maranhenses, aguardando
desde já o integral apoio e aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 15 de Julho de 2020. - É

de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual –
PT

REQUERIMENTO Nº 244 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada mensagem
de Congratulações e Aplausos a Associação Comercial do Maranhão,
através do seu Presidente, Senhor Cristiano Barroso Fernandes, pelo
Dia do Comerciante, comemorado em 16 de Julho.

Destacamos que o Dia 16 de Julho é destinado a homenagear
todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na
venda de produtos e serviços.

É importante relatar a coragem, empreendedorismo, criatividade e
inovação como algumas das qualidades que formam o profissional que
enfrenta uma das classes mais competitivas, enfrentando as inúmeras
exigências do consumidor cotidianamente.

Por isso, manifestamos os nossos mais efusivos Parabéns aos
Comerciantes pelo seu dia.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 14 de Julho de 2020. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 245 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada mensagem
de Congratulações e Aplausos a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, através do seu Presidente,
Senhor José Arteiro da Silva, pelo Dia do Comerciante, comemorado
em 16 de Julho.

Destacamos que o Dia 16 de Julho é destinado a homenagear
todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na
venda de produtos e serviços.

É importante relatar a coragem, empreendedorismo, criatividade e
inovação como algumas das qualidades que formam o profissional que
enfrenta uma das classes mais competitivas, enfrentando as inúmeras
exigências do consumidor cotidianamente.

Por isso, manifestamos os nossos mais efusivos Parabéns aos
Comerciantes pelo seu dia.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 14 de Julho de 2020. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO N° 246 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonada as minhas faltas
no período de 05 a 13 de julho do corrente ano, haja vista que estava no
Hospital São Domingos, para tratamento médico. Informo ainda que
conforme atestado precisarei me afastar por mais 7 dias, das minhas
atividades parlamentares. Segue atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 15 de julho de 2020. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO N° 247/2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja justificada as minhas
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ausências às sessões plenárias do dia 30 de junho e 01 de julho do corrente
ano, por motivo de saúde, conforme atestado médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 30 de junho de 2020.  - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 874/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
de Holanda Braga Júnior e à Secretária da Criança e Assistência
Social, Senhora Andreia Carla Santana Everton Lauande, solicitando
a distribuição gratuita de absorventes para as mulheres em situação
de rua na cidade de São Luís.

Sabe-se que o improviso para que o sangue menstrual não suje as
roupas e para que a mulher se sinta menos exposta, no entanto, é uma das
questões que cercam a vida da mulher em situação de vulnerabilidade. No
Brasil, há diversos projetos que envolvem a distribuição de absorventes
para mulheres em situação de rua, para atenuar a situação degradante em
que se encontram. Espera-se que o mesmo possa ser feito em São Luís.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 875 / 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
seja ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a pavimentação
asfáltica do trecho final de acesso à cidade de Arame, MA 006, com
extensão de pouco mais de 18 km.

A solicitação foi trazida pelo ex-deputado federal Pedro Fernandes,
que informou que, em razão do atual estado da rodovia estadual, o trecho
de pouco mais de 18 km está sendo realizado em mais de 1 hora. A situação
também tem ocasionado acidentes e facilitado a ação de criminosos, sendo
esse um dos únicos acessos à cidade.

Assim, em razão da importância da rodovia para a população,
faz-se necessário o atendimento do pleito.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 876 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
Av. José Ribamar de Oliveira, ponto final dos ônibus, no Bairro da
Vila Janaina, no Programa ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a

necessidade de pavimentação asfáltica incluindo o sistema de
drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias da Av. José Ribamar de Oliveira,
ponto final dos ônibus, no Bairro da Vila Janaina, algumas das principais
vias do bairro e que atualmente possuem uma grande quantidade de buracos,
erosões e lama, durante o período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 877 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
da Rua Cristino de Oliveira, no Bairro da Vila Janaina, no Programa
ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação
asfáltica incluindo o sistema de drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias da Rua Cristino de Oliveira, no
Bairro da Vila Janaina, algumas das principais vias do bairro e que
atualmente possuem uma grande quantidade de buracos, erosões e lama,
durante o período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 878 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
da Rua Fernando Sarney, no Bairro da Vila Janaina, no Programa
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ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação
asfáltica incluindo o sistema de drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias na Rua Fernando Sarney, no
Bairro da Vila Janaina, algumas das principais vias do bairro e que
atualmente possuem uma grande quantidade de buracos, erosões e lama,
durante o período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA N°____ AO PROJETO DE
LEI N° 125 DE 2020

ACRESCENTA A CATEGORIA DE BOMBEIROS
CIVIS AO ART. 1° DO PROJETO DE LEI N° 125
DE 2020.

Art. 1° - Acrescenta a categoria dos bombeiros civis ao art. 1º do
Projeto de Lei n° 125 de 2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Os concursos públicos para os profissionais da área de
saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado
do Maranhão deverão contar como título o tempo de serviço
prestado, aos hospitais públicos da rede municipal ou estadual
ou federal e hospitais privados, pelos profissionais  de saúde e
bombeiros civis que atuaram diretamente no combate à COVID-
19, causada pelo coronavirus, durante o tempo de vigência do
Estado de Calamidade.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

A emenda modificativa e aditiva ora apresentada a esta Casa
pretende incluir os bombeiros civis entre as categorias profissionais cujos
serviços prestados durante a pandemia de COVID-19 deverão contar
como títulos nos concursos públicos para os profissionais da área de
saúde no âmbito da Administração Pública, aperfeiçoando o Projeto de Lei
Ordinária nº 125 de 2020, do Deputado Estadual Othelino Neto.

Sabe-se que, por meio do Decreto nº 35.783 de 2020, o Governo
do Estado do Maranhão requisitou administrativamente duzentos
bombeiros civis para auxiliar em ações não farmacológicas contra o novo
coronavirus, por isso, a categoria deve estar abrangida pelo Projeto de Lei
Ordinária nº 125 de 2020 pelos serviços prestados indiretamente aos
hospitais públicos do Maranhão, uma vez que a atuação dos bombeiros
civis foi determinante para evitar elevação da curva de contaminação.

De acordo com o art. 167 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, “as emendas poderão ser apresentadas
quando as proposições estiverem em pauta, quando em exame nas
Comissões e, quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada,
neste caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que
represente esse número”. Considerando que o Projeto de Lei Ordinária nº

125 de 2020, em 16 de julho de 2020, ainda está nas Comissões em fase de
redação final, de acordo com informações extraídas do Sistema de Apoio
ao Processo Legislativo – SAPL desta Casa, é regimentalmente cabível que
esta proposição seja recebida.

Ante o exposto, cristalizo a relevância da presente emenda e peço
a aprovação dos Pares que compõe esta Casa Legislativa.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 333/2020, de 17 de julho de 2020, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 323/2020, que exonerou LEILIAN MAEDJA
FERRO CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário da
ALEMA nº 100 de 03 de julho do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 331/2020

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de junho do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de julho de

2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 331/2020

MAT NOME                                                         NÍVEL
1660968 Miqueias Rosa Ribeiro                                    XV
1661255 Francivaldo Caldas Veras                                 XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 332/2020

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de julho do ano em curso, revogadas
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as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de julho de

2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  332/2020

MAT NOME                                                       NÍVEL
1661008 Danielle Muniz Pestana VIII
1660828 Gustavo Silveira Pontes XV
1651405 Claudiomar Silva Ferreira XVII
1661016 Debora Chaves dos Santos XVII
1652163 Ana Sueli Nascimento Penha XV
1661024 Marcos Jose Amorim Sousa XIV
1660950 Margareth Gomes de Moura XVII
1661032 Rachel de Jesus Vale Porto Carvalho XV
1661040 Victor Emanuel Barbosa Paiva XV
1660687 Glacy Kelly Teixeira Diniz XVII
1660976 Peter Ulrich Vieth Black XV
1660810 Harllen Michaelen Correa Souza XVII
1660836 Jaíde Abreu Cavalcante XVII
1660851 Ricardo Ilker Silva Cutrim XVII
1660802 Jeiciane Araujo Moita Pereira XVII
1660844 Manoel Ferreira da Silva Filho XV
1660869 George Armando Ribeiro Miranda XV
1660943 Joacir Iomar Lessa Alencar XV
1660992 Antonio dos Santos Junior XVII
1660885 Paulo Rogerio de Oliveira Costa XVII
1660893 Solange Carvalho de Oliveira XVII
1660901 Karlemison de Andrade Silva XV
1660919 Rafael Corrêa da Silva XV
1660927 Edson Alves Moreira XV
1660877 Alex Martins de Sousa XI
1656636 Wesley Jorge Quintiliano XV
1660984 Midian Melonio Gomes XII
1660794 Anderson Cunha Duarte XVII
1661214 Jorge Henrique Pires Godinho XVII
1661057 Jose Pedro Trinta Abreu XVII
1652049 Maria de Verano Melo Martins XVII
1661206 Danilo de Berredo Martins Neto XV
1661313 João Rodolpho Monteiro Lima XV
1661065 Robert Gonçalves de Araujo XV
1660935 Rayra Gabriela Sousa Soares XV
1660786 Rafaela Monteiro Santana XV
1661339 João Wesley Diniz Camara XV
1661073 Sergio Antonio Rocha Velozo XV
1661081 Maria Beatriz Pinheiro XVII
1661099 Manoel Joaquim Viana XV
1661123 Ilana Rocha da Silva XVII
1661115 Josielson Azevedo Desterro XV
1661198 Maria da Conceição Costa Dias XVII
1661180 Francinaldo de Oliveira Pereira XV
1661107 Francisco Jose Lima de Andrade Silva XV
1655224 Rosele Emanuelle Rodrigues Bezerra XVII
1653096 Pablo Ricardo Gonçalves XV
1653385 Wedson Márcio Silva Coelho XV
1655547 Jocerlan Gusmão Pinheiro XVII
1661156 Fernanda Silva da Costa XVII
1661172 Wallace Eduardo de Freitas Silva XVII
1661131 Alexandre Trindade do Nascimento XVII
1661222 Jaime Eliel Brito Barros XVII
1661164 Luzia de Jesus da Silva Alves IX
1661263 Solonio Maciel Braga IX
1661248 Lucas das Chagas Rodrigues XV

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 31 de julho às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa especializada para
aquisição de materiais de consumo tipo “Expediente” para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas. São Luís, 16 de julho de 2020. Arthur Baldez Silva.
Pregoeiro da ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

A Sua Excelência o Senhor,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
São Luís - Maranhão
Assunto: Decreto Municipal nº 020/2020 de Calamidade Pública.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso Decreto
que Declara Situação de Calamidade Pública no Município de Jatobá.

Por força do disposto no art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), solicito a Vossa
Excelência e seus nobres pares, o reconhecimento de Estado de
Calamidade Pública no Município de Jatobá (MA), em virtude da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto
Municipal n.º 020, de 09 de julho de 2020, com a consequente suspensão
da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e
70 da LRF, bem como com as dispensas do atingimento dos resultados
fiscais previstos no art. 2º da Lei Municipal n.º 221, de 29 de outubro de
2019 (LOA/2020), e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar n.º 101/2000.

Com efeito, vivemos sob a égide de pandemia internacional
ocasionada pela infecção humana pelo novo coronavírus (COVID- 19),
declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março do corrente
ano, com impactos que extrapolam a saúde pública e afetam a economia
global como um todo e poderão, conforme algumas estimativas, levar a
uma queda de até 2% (dois por cento) no Produto Interno Bruto (PIB)
mundial em 2020.

Neste sentido, é inconteste que no Brasil as medidas para
enfrentamento dos efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento de
dispêndios públicos, sejam eles na esfera federal, estadual ou municipal,
nunca antes previstos. Tanto isso é verdade que, apenas para fins de início
do combate da COVID-19, a União já abriu crédito extraordinário na Lei
Orçamentária Anual no importe de mais de R$ 5 (cinco) bilhões, conforme
Medida Provisória n.º 924, de 13 de março de 2020.

Vê-se, portanto, que a emergência do surto do novo coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia nacional,
estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com esmorecimento da
trajetória de recuperação econômica que vinha se construindo e consequente
diminuição significativa da arrecadação da União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca tendência
de decréscimo de receitas e elevação de despesas do Município de Jatobá,
os mecanismos de contingenciamento exigidos bimestralmente pelo art. 9º
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da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão inviabilizar, entre outras políticas
públicas essenciais ao Município, o próprio combate à enfermidade
geradora da calamidade pública em apreço.

Por tal razão, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize, excepcionalmente,
da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida a calamidade pública
pela Câmara Municipal de Jatobá - MA, e enquanto está perdurar, o
Município de Jatobá (MA) seja dispensado do atingimento dos resultados
fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da mencionada Lei
Complementar.

Ante todo o exposto, o reconhecimento pela Câmara Municipal
de Jatobá - MA, da ocorrência do Estado de Calamidade Pública declarada
através do Decreto Municipal n.º 020, de 09 de junho de 2020, em função
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), viabilizará o funcionamento
do nosso Município, com o fim de atenuar os efeitos negativos para a
saúde pública e para a economia presidutrense.

Esperando que o presente Decreto seja reconhecido e acolhido
pelos Nobres Edis que compõem essa A. Casa, subscrevo-me enviando a
V.Exa. os meus protestos de estima e consideração.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 07 DE JULHO DE 2020.

FRANCISCA CONSUÊLO LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal de Jatobá

DECRETO Nº 020/2020

Jatobá – MA, de 09 de Junho de 2020.

“DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE JATOBÁ, DEFINE OUTRAS
MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19 E DA
OUTRAS PROCEDÊNCIAS.”

A Prefeita Municipal de Jatobá, Estado do Maranhão,
Francisca Consuêlo Lima da Silva, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Maranhão
e pela Lei Orgânica Municipal;

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.

CONSIDERANDO, que no Município de Jatobá, já tem 20
(vinte) casos de COVID- 19 confirmados. Levando em conta que o Decreto
nº 09/2020 foi decretado estado de emergência.

CONSIDERANDO, a motivação do decreto nº 09 de 2020 repete-
se, ante a necessidade de vigilância e do constante alerta sobre a possibilidade
de um surto de contaminações no Município, o que já é uma realidade em
vários Municípios da região e do estado do Maranhão, visando a redução

dos agravos, de modo a promover de antemão a redução dos riscos de
contágio e de possíveis medidas urgentes e emergenciais que possam ser
praticadas pelo Poder Executivo Municipal, necessárias para o resguardo
do direito à vida.

CONSIDERANDO, que   o   decreto   de    estado    de    emergência
e    agora    de Calamidade Pública, possa legitimar ações mais enérgicas em
relação às medidas de enfrentamento ao COVID-19, podem ser adotadas
medidas de restrição ao comércio e à circulação de pessoas, a adoção de
medidas deverão ser proporcionais e na exata dimensão daquilo que a
realidade do Município impuser.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica decretado estado de calamidade pública no Município
de Jatobá 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 e Planejamento;
II - Secretaria Municipal de Saúde;
III - Secretaria Desenvolvimento Econômico;
IV - Secretaria Municipal de Assistência Social;
V - Comissão Permanente de Licitação (CPL);
VI- Controladoria Geral do Município (CGM);
VII – Gabinete do Prefeito;
VIII - 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 VIII
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 das 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;
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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
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
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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.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE JATOBÁ, EM 09 DE JUNHO

DE 2020.

FRANCISCA CONSUELO LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal de Jatobá
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