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MENSAGEM Nº 020/2021                                                
São Luís, 08 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, que institui o Mutirão Rua 
Digna, destinado à execução de pavimentação em vias públicas, na for-
ma que especifica.

Por meio da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, foi instituí-
do o Mutirão Rua Digna, que se destina a fomentar o trabalho e a ini-
ciativa popular para execução de serviços de pavimentação em vias pú-
blicas e de pequenas obras e serviços complementares de infraestrutura.

O Mutirão Rua Digna tem, dentre outros objetivos, o de promo-
ver o associativismo e a participação comunitária nos planos de gestão 
administrativa, melhorar a qualidade de vida da população e reduzir as 
desigualdades sociais, bem como promover a otimização da infraestru-
tura urbana básica, priorizando a população de baixa renda.

Por meio desta Medida Provisória objetiva-se ampliar o modo 
de execução do Rua Digna a fim de que possa ser executado também 
em parceria com as municipalidades. O objetivo é apoiar os municípios 
na garantia de infraestrutura urbana em seus respectivos territórios, em 
especial por meio da pavimentação de vias públicas.

A relevância da matéria decorre, principalmente, do fato de con-
sistir em ação que tem como norte o Federalismo de Cooperação, bem 
como dar cumprimento ao Estatuto da Cidade (art. 2º, inciso III, da Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que dispõe que a política ur-
bana deve ter, dentre outras diretrizes, a de cooperação entre os gover-
nos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo 
de urbanização, em atendimento ao interesse social.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, medida capaz de contribuir para o 
desenvolvimento das cidades maranhenses por meio da otimização da 
infraestrutura urbana básica, em um momento de grave crise econômi-
ca nacional, inclusive em face da pandemia da COVID-19. Importante 
realçar que a execução das ações do Programa Mutirão Rua Digna im-
plica a geração de trabalho e renda nos municípios.

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 346, DE 07 DE ABRIL DE 2021.

Altera a Lei nº 10.505, de 6 de se-
tembro de 2016, que institui o Mutirão 
Rua Digna, destinado à execução de pavi-
mentação em vias públicas, na forma que 
especifica.

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

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º As ações descritas no art. 1º desta Lei serão realizadas 
em parceria do Poder Público Estadual com os municípios ou com a 
comunidade, esta representada pelos proprietários ou possuidores dos 
imóveis lindeiros às vias e por Organizações da Sociedade Civil.” (NR)

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, pas-
sa a vigorar acrescido do inciso V, que terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
V - apoiar os municípios na garantia de infraestrutura urbana 

básica em seus respectivos territórios, em especial por meio da pavi-
mentação de vias públicas.”

Art. 3º O texto da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, passa 
a vigorar acrescido do art. 5º-A, que terá a seguinte redação:

“Art. 5º-A Quando a execução do Mutirão Rua Digna se der em 
parceria com os municípios, a atuação do Estado do Maranhão consis-
tirá na doação dos blocos intertravados de concreto.

§ 1º Despesas relativas aos serviços e materiais necessários para 
a pavimentação serão arcadas pelas municipalidades, ressalvada a 
pactuação em sentido diverso.

§ 2º As despesas previstas no § 1º deste artigo poderão ser arcadas 
com emendas parlamentares.

§ 3º Os municípios interessados em formalizar parceria no âmbito 
do Mutirão Rua Digna deverão apresentar requerimento à Secretaria 
de Estado de Governo - SEGOV, o qual deve ser acompanhado de 
justificativa, plano de trabalho e indicação do responsável técnico.”

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 07 DEABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 362/2021

Dispõe sobre a prorrogação da sus-
pensão das Sessões e atividades presen-
ciais no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO , no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e;

Resolve:
Art. 1º. Prorrogar a suspensão temporária das atividades, serviços 

e das Sessões (Ordinária e Extraordinária) presenciais na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão até o dia 16 de abril  do corrente 
ano, devendo as mesmas  serem realizadas na forma remota.

Parágrafo único: Poderão funcionar, na forma presencial, os ser-
viços e atividades essenciais para o funcionamento e manutenção da 
Assembleia Legislativa e a realização das Sessões remotas, com núme-
ro reduzido de servidores, conforme determinação dos respectivos Di-
retores, cuja a escala deverá ser encaminhada ao Gabinete Militar, setor 
responsável pelo acesso as dependências do Palácio Manuel Beckman. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 

sua publicação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de abril 

de 2021. 

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

Deputado Pará Figueiredo
Terceiro Secretário 

Deputado Paulo Neto
Quarto Secretário

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 014/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e EXPRESSO SALADA LTDA-ME. OBJETO: CLÁUSULA PRI-
MEIRA – DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente contrato em 
12 (doze) meses, com início em 05 de abril de 2021 e término em 05 de 
abril de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Fun-
ção: 01-Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318–Gestão Legislativa. Natureza da Despesa: 33.90.39.41 – For-
necimento de alimentos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários- Tesouro. 
Histórico: Gerenciamento de alimentação escolar para os alunos da 
Creche Escola Sementinha. NOTA DE EMPENHO: Para cobertura 
das despesas relativas ao exercício do presente aditivo foi emitida em 
05/04/2021 a Nota de Empenho nº 2021NE000605, no valor de R$ 
368.915,35 (trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e quinze reais e 
trinta e cinco centavos). BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 0807/2021-ALEMA. ASSINATURA:  De-
putado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e EXPRESSO 
SALADA LTDA-ME, CNPJ nº 23.647.072/0001-20, CONTRATADA, 
através de sua representante legal Alice de Fátima Silva Santos. DATA 
DA ASSINATURA: 05/04/2021. São Luís–Ma, 09 de abril de 2021. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A   Nº  124/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 0386/2021-AL, 

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores TARCISIO ALMEIDA ARAUJO,  

matrícula nº 1639608 e LETÍCIA MOREIRA DE MARTINI, matrícula 
nº 1630789, ambos lotados na Procuradoria Geral, para atuarem, res-
pectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, relacionados à contrata-
ção da Empresa G. S. BRAGA, para aquisição da assinatura do Magis-

ter Net, que inclui 10(dez) acessos via web, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade 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 LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

    

OFÍCIO Nº078 /2021/GAB/PREF
Cedral, 08 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Assunto: Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública no 
município de Cedral – MA.

 
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, sirvo-me do presente remeter o teor do De-

creto 016, de 29 de março de 2021 – visando o reconhecimento do 
Estado de Calamidade Pública decretado, como consta do normativo, 
por esta Colenda Casa Parlamentar.

Calamidade Pública é o estado decretado em razão de desastre 
cujos danos e prejuízos tenham comprometido a capacidade de respos-
ta do Poder Público do ente federativo atingido, divididos, assim, em 
níveis: três os níveis de desastres, quanto à intensidade: nível I – pe-
quena intensidade; nível II – média intensidade; e nível III – grande 
intensidade.

Os desastres de nível I e II ensejam a decretação de situação de 
emergência, enquanto os desastres de nível III, a de estado de calami-
dade pública.

São desastres de nível I aqueles em que há somente danos huma-
nos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabele-
cida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados 
com o aporte de recursos estaduais e federais.

São desastres de nível II aqueles em que os danos e prejuízos são 
suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normali-
dade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local 
ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais, aliás, 
são caracterizados pela ocorrência de ao menos dois danos, sendo um 
deles obrigatoriamente danos humanos que importem no prejuízo eco-
nômico público ou no prejuízo econômico privado que afetem a capaci-
dade do poder público local em responder e gerenciar a crise instalada 

São desastres de nível III aqueles em que os danos e prejuízos 
não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabele-
cimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação 
coordenada das três esferas e, em alguns casos, de ajuda internacio-
nal. Os desastres de nível III são caracterizados pela concomitância 
na existência de óbitos, isolamento de população, interrupção de 
serviços essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, 
danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de servi-
ços essenciais e obras de infraestrutura pública.

No contexto da pandemia, a calamidade se caracteriza pelo au-
mento brusco, significativo e transitório da ocorrência de doenças in-
fecciosas geradas por vírus, sendo indispensável anotar que Portaria nº 
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188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março do 
mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado 
de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sis-
tema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, 
bem como a adoção de medidas proporcionais aos riscos, ponderando, 
ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6625 (ADI), estendeu a vigência de dispositi-
vos da Lei nº 13.979, de 2020, que permitem e obrigam a imposição de 
diversas medidas de enfrentamento da pandemia, decidindo, também, 
que os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência con-
corrente para a tomada de providências normativas e administrativas 
para enfrentamento do coronavírus (ADI 6341), sendo independentes 
em relação aos outros.

No Município de Cedral, especificamente, no mês de janeiro de 
2021, havia apenas 1 caso ativo, que, até o momento (mês de abril), 
já se estendeu aos 9 (nove) casos, o que demonstra um aumento de 
casos no quantitativo de 900% em relação ao início do ano, ou seja, 
é evidente que o potencial multiplicador da doença poderá (e já o faz) 
comprometer em muito a saúde pública no município, não podendo, 
portanto, o Poder Público, deixar de dar uma resposta à altura, razão 
pela qual é necessário o reconhecimento do Estado de Calamidade 
Pública por esta Egrégia Casa Legislativa.

Além dos dados locais, são dados relevantes os das cidades em 
redondezas, destacando-se o município de Cururupu, que já possui di-
versos óbitos, acometidos pela moléstia decorrente da situação pandê-
mica.

Ressalte-se que a última declaração de estado de calamidade pú-
blica no Estado do Maranhão se deu por meio do Decreto no 36.264, 
de 14 de outubro de 2020, foi reconhecido pela Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
por meio da Portaria no 2.724, de 26 de outubro de 2020, com valida-
de até 12 de abril de 2021, sendo declarado, novamente, o Estado de 
Calamidade em âmbito estadual, por meio do Decreto n. 36.597, de 17 
de março de 2021, o que, por si só, já comprova a urgente preocupação 
acerca do contexto vivido em toda a região maranhense.

Ademais, à vista da inexistência de previsão de finalização do 
estado pandêmico, o Estado de Calamidade Pública poderá ser prorro-
gado mediante novos decretos.

Sem mais para o momento, elevamos os sinceros protestos de 
elevada estima e consideração, contando com a pronta e certa resposta 
de V. Exa. e dos eminentes parlamentares que compõem a Assembleia.

Atenciosamente,

FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA
Prefeito de Cedral

DECRETO Nº016, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Declara Estado de Calamidade Pú-
blica no Município de Cedral, no Estado 
do Maranhão e dispõe sobre medidas de 
enfrentamento à pandemia provocada pelo 
novo coronavírus e da patologia decorren-
te (COVID-19) – COBRADE 1.5.1.1.0, 
em complementação às ações definidas no 
Decreto Municipal n. 14, de 5 de março de 
2021, e Decreto n. 1, de 2021, do CON-
GUARÁS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, Estado do Mara-
nhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, com base na Lei Or-

gânica do Município, expedir decretos para regulamentar as leis, com 
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade, tal como as 
disposições constantes do art. 29 do Decreto Federal n. 10.593, de 24 
de dezembro de 2020;

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

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março 
do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o 
estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de 
todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas 
ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais aos riscos;

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

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos 
de infecção por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à 
definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO a necessidade de ações conjuntas dos órgãos 
públicos que, em virtude do início da Campanha de Vacinação contra 
o Coronavírus, devem atuar em constante parceria e, baseando-se em 
estudos e pareceres técnicos, formulando e efetuando a promoção de 
políticas públicas positivas, bem como as restritivas, para que haja pla-
nejamento efetivo numa jornada de imunização da população em geral;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em Me-
dida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6625 (ADI), 
estendeu a vigência de dispositivos da Lei nº 13.979, de 2020, que per-
mitem e obrigam a imposição de diversas medidas de enfrentamento da 
pandemia e que a mesma Corte decidiu que os Estados, Distrito Federal 
e Municípios têm competência concorrente para a tomada de providên-
cias normativas e administrativas para enfrentamento do coronavírus 
(ADI 6341), sendo independentes em relação aos outros;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efeti-
vo de profissionais de saúde, entre outros, para manutenção dos servi-
ços essenciais e a possível ampliação na demanda por medicamentos, 
equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos, restrições e da redução das 
atividades econômicas e que o município já vem suportando, em atos 
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do 
coronavírus, causador do COVID-19;

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

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Cedral as regras, procedimentos e medidas 
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade na Saúde Públi-
ca, já que o Município almeja o rápido e efetivo enfrentamento da crise 
sanitária, pautando-se pela prevenção e cautela, ponderando sempre 
com a necessidade de desenvolvimento econômico e implementação de 
políticas públicas sociais e coletivas;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Calamidade em Saúde Pública no Municí-
pio de Cedral, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de 
casos de H1N1, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em 
vista necessidade permanente de monitoramento da pandemia.
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Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições 

constantes do Decreto Municipal n. 14, de 5 de março de 2021, e Decre-
to n. 1, de 2021, do CONGUARÁS, acrescidas do que dispõe o presente 
ato, dos quais se destacam a permanência da obrigatoriedade do uso 
de máscaras, sob pena de incorrer em infrações administrativas, cíveis 
e penais, bem como as medidas éticas de distanciamento social.

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

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

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
fica e permanece autorizada a dispensa de licitação para aquisição de 
bens e serviços destinados ao enfrentamento da Calamidade Pública.

Art. 3º 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 comprova-
ções necessárias junto a Administração Pública.

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

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

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

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

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

Art. 6º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferi-
das ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urba-
na, assistência social e do serviço funerário.

Art. 7º Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pú-
blica:

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

e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 8º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser poster-
gadas, 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 peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário;

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

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

V - 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 compare-
cimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de 

vida ou quaisquer outras providências administrativas;
VI - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com ter-

ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo 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 reposi-
ção dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário, até o dia 16 de abril de 
2021.

Art. 9º Nos processos e expedientes administrativos, ficam sus-
pensos 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. 10. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indire-
ta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complemen-
tares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 11. A tramitação dos processos administrativos referentes 
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 12. Fica determinado o fechamento de todas atividades co-
merciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 16 de 
abril de 2021, passível de prorrogação, ficando isento da medida os 
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b)  hipermercados, supermercados e mercados e lojas de móveis 

e eletrodomésticos;
c)  feiras livres;
d)  lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e)  clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para 

animais;
f)   padarias;
g)  açougues;
h) peixarias;
i)  hortifrutis granjeiros;
j)  quitandas;
l) centro de abastecimento de alimentos; 
m)  postos de combustíveis;
n)  pontos de venda de água e gás;
o) material de construção essenciais para atividade pública;
p) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
q) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como 

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, 
assim como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das 
rodovias; 

r) serviços funerários;
s)  assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares;
t) assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade;
u) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de 

origem animal e vegetal
v) atividades de segurança pública e privada, incluídas a 

vigilância, a guarda e a custódia de presos;
x) telecomunicações e internet;
y) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por 

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

z) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das 
áreas comuns dos 

hotéis, devendo todas as refeições serem servidas exclusivamente 
no quarto e academias, usando medidas de limitação da rotatividade 
de pessoas e desde que se mantenha o fornecimento de álcool nos 
estabelecimentos.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em 
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada 
no balcão, serviço de drive thru e tele-entrega;

§ 2º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o 
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoas para cada 5 m2 (cinco 
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo 
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e 
outros, sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste 
Decreto.

§ 3º Fica expressamente vedado a realização de velórios em 
ambiente residencial ou em funerárias, assim como as cerimônias de 
enterros com participação de mais de 10 pessoas.

§ 4º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas 
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação 
municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis 
e, no que couber, cassação de licença de funcionamento e interdição 
temporária.

Art. 13. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer 
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglo-
meração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima 
necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme 
orientação do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo 
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Públi-
co Municipal ou por ele autorizado e privado, ficando recomendado a 
realização, no que couber, de reuniões por meio de videoconferências, 
videochamadas e similares.

Art. 14.  Fica proibido aos produtores e aos fornecedores de bens 
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de ele-
var, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo 
COVID-19;

Art. 15. Fica determinado que o transporte coletivo de passagei-
ros, público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a ca-
pacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em 
horário diferenciado;

Art. 16. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de 
Contingência, tais como:

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

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

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

IV. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente 
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

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

Art. 17. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou 
de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação 
do novo coronavírus; e

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

Art. 18. Para enfrentamento da Calamidade de saúde pública de-
corrente do coronavírus, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a)  exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização 
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública.

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

Art. 20. A fim de mitigar as consequências econômicas da pande-
mia a que alude o artigo 1º:

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

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

III - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças munici-
pais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofí-
cio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser mantidas em plenas con-
dições de funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança 
contra incêndio já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário 
do Município responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo poderão ser 
revistas no caso de fim do estado de emergência (ou estado de calami-
dade pública) antes dos prazos nele previstos, excetuado o inciso III.

Art. 21. Fica o Município de Cedral 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. 22. 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. Fica autorizada a contratação temporária de ser-
vidores, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogáveis por igual período.

Art. 23. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 24. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser 
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.
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§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o 
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para 
a despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver 
nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro 
material qualquer que possa estar contaminado.

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

§ 3º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre 
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se 
não houver ruptura do saco, a empresa providenciará, de imediato, outro 
veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do saco 
funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente, 
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 4º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que 
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato. 
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual 
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os 
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota 
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 5º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo 
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros ór-
gãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigoro-
sas de proteção.

§ 6º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário, devendo 
ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a vazamento 
de líquidos e a pressão  de gases em seu interior, devendo o cadáver deve 
ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/IML ou, não 
havendo saco sanitário, o cadáver deve ser colocado imediatamente na 
urna funerária – caixão-, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 7º Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna 
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 8º Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em 
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 9º O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação, 
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar 
nenhum risco.

§ 10 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem 
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais pro-
fundo possível.

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

§ 12 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário, 
este deverá ser afastado por 14 (catorze) dias a fim de providenciar a 
investigação diagnóstica

Art. 25. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças e Infraestrutura 
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços 
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o 
combate da COVID-19, podendo o Município, desde já, promover a 
abertura de créditos extraordinários.

Art. 26. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 04 de 
maio de 2000.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, 
NO ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE MARÇO DE 2021.

FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA
Prefeito Municipal

 
OFÍCIO Nº 043/ 2021 - GAB                           
Santa Helena (MA), 08 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio 

do Rangedor – Calhau.
CEP: 65071-750 – São Luís – MA

Assunto: Decretação de situação de Calamidade em Saúde 
Pública.   .

  
Senhor Presidente,

Com os cumprimentos de praxe, comunicamos a Vossa Excelên-
cia e demais Pares dessa Augusta Casa Legislativa Estadual que o Che-
fe do Executivo Municipal declarou Situação de Calamidade em Saúde 
Pública neste Município, conforme Decreto n º13, de 22 de março de 
2021, que Decreta situação de Calamidade Pública no Município de 
Santa Helena/MA, em virtude do aumento do número de casos confir-
mados de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) no Município e 
no Estado do Maranhão, e define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia, com publicação na mesma data, cujas cópias seguem em 
anexo.

Com base nas informações constantes no documento anexo e 
atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, solicita-se o Reco-
nhecimento Estadual da situação de anormalidade declarada, decorren-
te do aumento de casos de contaminação pelo Covid 19, inclusive do 
aumento de óbitos, neste Município.

Importante dizer que, de regra, a Lei de Responsabilidade fiscal 
– LRF ( LC 101/2000), em seu art. 65, exige que a  Assemblei Legis-
lativa do  Estado reconheça a situação de calamidade decretada pelo 
Município, a saber:  

 Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legis-
lativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a 
situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições esta-
belecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a 
limitação de empenho prevista no art. 9o.

 Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de 
estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição.

Por outro lado, dentre as razões pelas quais se requer o reconhe-
cimento, destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento adver-
so, os quais implicam, de forma significativa, no comprometimento da 
capacidade de resposta econômica e administrativa do poder público 
municipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro comple-
mentar por parte dos Governos Federal e Estadual para as ações de so-
corro e assistência à população e reabilitação do cenário. 

Atenciosamente, 
 

ZEZILDO ALMEIDA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº _013/2021, 22 DE MARÇO DE 2021.  

Decreta situação de Calamidade 
Pública no Município de Santa Helena/
MA, em virtude do aumento do número 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                        SEXTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2021 9
de casos confirmados de contaminação 
pelo Coronavírus (COVID-19) no Muni-
cípio e no Estado do Maranhão, e define 
outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA, no 

uso das atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município e, 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indi-
cadores crescentes em todo país, inclusive com casos comprovados de 
nova cepa (mutação/variante), com potencial possivelmente mais ele-
vado de transmissibilidade, exigindo medidas mais enérgicas de com-
bate ao COVID-19;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 36.597, 
de 17 de março de 2021, que Declara estado de calamidade pública 
no Estado do Maranhão em virtude da existência de casos de conta-
minação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença infecciosa 
viral; 

CONSIDERANDO o aumento significativo dos números de 
casos COVID -19 e suas variantes, tendo 265 (duzentos e sessenta e 
cinco) casos ativos, 2.860 (dois mil, oitocentos e sessenta) casos recu-
perados, 23 (vinte e três) óbitos, atualizado em 20/03/2021);

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do 
Município de Santa Helena as regras, procedimentos e medidas de fun-
cionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia 
enfrentada;

CONSIDERANDO, por fim, que, com os casos confirmados de 
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), o Município preci-
sa adotar medidas mais rígidas de combate à pandemia,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Públi-
ca no Município de Santa Helena - MA, pelo período de 90 (noventa) 
dias, a partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classi-
ficação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0.

Art. 2º. Para o enfrentamento da Situação de Calamidade ora 
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, e obedecendo as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 2020, 
fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 3º. Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos 
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal 
até a data de 31 de maio de 2020, ressalvadas as atividades essenciais ou 
que possam ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem 
atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses de necessidades de regime de 
trabalho remoto ou serviços essenciais, o servidor deverá laborar, con-
forme determinação do respectivo Secretário Municipal titular da pasta 
a que o servidor esteja vinculado, sempre observando regras de segu-
rança para evitar o contágio.

Art. 4º. Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 
pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou outra doença, o servidor será 
imediatamente afastado de suas atividades laborais, devendo, poste-
riormente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração 
Pública, nos termos da lei municipal referente ao Estatuto do Servidor 
Público Municipal ou lei equivalente. 

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias 

ou afastamentos legais, que chegam de locais com transmissão comu-
nitárias do novo Coronavírus (COVID-19), deverão desempenhar suas 
atividades via home office, durante quatorze dias contados da data de 
seu retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias ou 
Coordenações de Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de 
documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º No caso do afastamento de que trata o parágrafo anterior 
não incidirá qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária 
ao servidor.

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

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativa-
mente.

Art. 5º. Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esfe-
ras de competências, adotar todas as providências legais visando evitar 
ou reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das re-
partições públicas aos riscos de contágio pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19), em geral, no período do Estado de Calamidade e das medidas 
transitórias previstas neste Decreto.

Parágrafo único. Os titulares das Secretarias Municipais, no âm-
bito de sua competência, poderão, se necessário, expedir normas com-
plementares relativas à execução deste Decreto.

Art. 6º. Ficam suspensas as aulas presencias nas escolas públicas 
municipais, privadas e naquelas que, ainda que comunitárias e/ou filan-
trópicas, integrem a rede municipal de ensino, até o dia 28 de março 
de 2020.

Art. 7º. Ficam determinadas, no âmbito do Município, até o dia 
28 de março de 2020, as seguintes medidas:

I - Determina-se a suspensão:
a) as comemorações relativas a aniversários, datas comemora-

tivas e demais eventos comemorativos públicos e privados da cidade;
b) as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, a partir 

de 03 de maio até o dia 28 de março de 2020;
c) os serviços de transporte escolar;
d) as atividades coletivas com idosos e grupos de risco;
e) os eventos esportivos no Município. 

II – Ficam suspensas:
a) a realização de atividades que possibilitem a grande aglome-

ração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo;
b) visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por 

COVID-19, internados na rede pública ou privada de saúde;
d) os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos 

dos processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder Exe-
cutivo;

III - Ficará suspenso, nos dias 26, 27 até o dia 28 de maio de 
2020, passível de prorrogação, o funcionamento de:

a) restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos congê-
neres;

b) lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou pres-
tem serviços de natureza privada;

f) camelôs e vendedores ambulantes;

IV – Permanece suspenso o funcionamento de bares, conveniên-
cias e quiosques entre os dias 22 até do dia 28 de março de 2021, sendo 
autorizado somente a venda delivery até as 20:00 h.

V – Suspende-se a execução de obras públicas e privadas de 
construção civil no período estabelecido no inciso III;
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§ 1º. No período de que trata o inciso III, deste artigo, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas 
por serviços de entrega delivery das 10:00 h até as 21:00 h.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo ensejará 
ao infrator a aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a 
interdição e o emprego de força policial, além de outras previstas na 
legislação municipal permanente, a exemplo de cassação do alvará de 
funcionamento.

Art. 8º. Fica determinada a suspensão do funcionamento do 
comércio varejista e atacadista de gêneros alimentícios, dentre esses, 
supermercados, mercearias, açougues, frutarias e similares no período 
compreendido entre às 00:00 hs do dia 26, 27 e 28 de março de 2021, 
compreendendo sexta, sábado e domingo, não se estendendo tal limita-
ção de horário de funcionamento às farmácias e clínicas de saúde.

§ 1º. Nos dias acima referidos, fica permitido o funcionamento de 
padarias/postos de venda de pão, no horário das 05:30 hs às 12:00 hs;

§ 2º. Permite-se ainda o funcionamento de restaurantes, pizzarias 
e lanchonetes na modalidade “Delivery”;

§ 3º. O funcionamento está condicionado à adoção de medidas 
sanitárias estabelecidas no Decreto nº 17/2020;

§ 4º. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao 
infrator a aplicação de multa diária de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o 
emprego de força policial para cumprimento da medida, além de outras 
previstas na legislação municipal permanente, a exemplo de cassação 
do alvará de funcionamento.

Art. 9º. Determina-se o funcionamento de academias em redução 
da capacidade de 50% (cinquenta por cento), seguindo-se regras sanitá-
rias estabelecidas no Decreto nº 36, de 23 de junho de 2020.

Art. 10. É admitido o funcionamento, das seguintes atividades 
essenciais:

I - assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, 
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;

II - distribuição e a comercialização de medicamentos e de mate-
rial médico-hospitalar;

III - distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por 
supermercados, mercados, padarias, quitandas e congêneres;

IV - serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;
V - serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, gás e combustíveis;
VI - serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - serviços funerários;
VIII - serviços de telecomunicações;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais, pro-

vedor de internet;
X - segurança privada;
XI - imprensa;
XII - fiscalização ambiental e sanitária;
XIII - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e repara-

ção de veículos;
XIV - clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shops e 

lojas de produtos agropecuários;

§ 1º. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, 
impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança fixados 
pelas autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:

I - distância de segurança entre as pessoas, inclusive em filas de 
acesso ou pagamento;

II - uso de equipamentos de proteção individual, podendo ser 
máscaras laváveis ou descartáveis;

III - higienização frequente das superfícies;
IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em 

gel e/ou água e sabão.

§ 2º O funcionamento de mercados, quitandas e congêneres, 
sem prejuízo ao disposto no § 1º deste artigo, exige a observância das 
seguintes regras:

I – o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim 
de que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua habi-
tual capacidade física;

II – o estabelecimento cuidará para que somente uma pessoa por 
família ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados casos de 
pessoas que precisem de auxílio;

III – os consumidores somente poderão adentar no estabeleci-
mento se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel ou 
70% (setenta por cento), sendo indicado que os consumidores obrigato-
riamente usem máscaras no respectivo estabelecimento;

IV – o estabelecimento será responsável pela constante higieniza-
ção dos carrinhos e cestas após cada uso;

V – o estabelecimento deve possuir somente uma única entrada 
e saída;

VI – o estabelecimento deve reduzir em 50% (cinquenta) por cen-
to a quantidade de carrinhos e cestas;

§ 3º. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao 
infrator a aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o 
emprego de força policial, além de outras  previstas na legislação muni-
cipal permanente, a exemplo de cassação do alvará de funcionamento;

§ 4º Os protocolos de segurança dispostos no §1º aplicam-
se, inclusive, aos centros de teleatendimento dos serviços médicos, 
hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços de 
saúde.

Art. 11. Ficam suspensas todas as atividades recreativas e de la-
zer no leito, nas margens e nas mediações da beira-rio no percurso do 
Rio Turiaçu neste Município, com vedação do tráfego de lanchas, “jet 
ski´s” e similares, no período de 22 à 28 de março de 2021.

§1º. O descumprimento desta vedação implica na apreensão do 
transporte aquático utilizado, bem como dos equipamentos sonoros, be-
bidas alcoólicas e demais instrumentos usados nas atividades recreati-
vas, que serão recolhidos ao depósito público municipal e só serão libe-
rados mediante a assinatura de termo de compromisso de cumprimento 
das normas constates deste descrito, além do pagamento de multa diária 
do valor de até 1.000,00 (hum mil reais).

§2º. Será apreendido ainda o transporte aquático de lazer que tra-
fegar na Rodovia MA-106 que dá acesso ao Município de Santa Helena 
e cujo destino seja o leito e margens do rio Turiaçu neste Município.

§3º. Será permitido somente o tráfego emergencial de embarca-
ções e o fluxo das populações ribeirinhas.

 §4º. O servidor municipal encarregado da fiscalização do cum-
primento das normas deste decreto, poderão requerer reforço policial 
para fazer cumprir as vedações ora estabelecidas.

Art. 12. De 22 a 28 de março de 2021, as autoridades eclesiásti-
cas devem zelar para que nos cultos, missas, cerimônias e demais ati-
vidades religiosas de caráter coletivo seja observado o nível de ocupa-
ção máxima de até 30% (trinta por cento) da capacidade do templo ou 
congênere.

Art. 13. Fica mantida a proibição de som automotivo nas vias 
públicas, tais como praças, ruas, avenidas, logradouros e beira-rio.

Art. 15.  É obrigatório, em todo o Município de Santa Helena, 
o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, 
como medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção 
e prevenção da COVID-19, infeção humana causada pelo novo Corona-
vírus (SARS - Co V-2).

§ 1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais 
públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados.

§ 2º O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer 
conforme recomendação médica.

§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar 
seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem 
máscaras de proteção.
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Art. 16. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas 

neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das 
infrações administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, 
VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código 
Penal.

§ 1° Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o des-
cumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das 
sanções administrativas abaixo especificadas previstas na Lei Federal 
n° 6.437, de 20 de agosto de 1977:

I- advertência;
II- multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$10.000,00 

(dez mil reais), considerada a gravidade da infração e a capacidade eco-
nômica do infrator, nos termos do art. 2°, §§ l°a 3°, da Lei Federal 
n°6.437, de 20 de agosto de 1977;

III - interdição parcial ou total do estabelecimento.
§2° As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior 

serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Saúde, ou por quem este 
delegar competência, na forma do art. 14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 
de agosto de 1977. 

 Art. 17. A Fiscalização das disposições deste Decreto será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Polícia Civil. 

Art. 18. As determinações deste decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com as recomen-
dações do Governo do Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNCÍPIO DE SANTA 
HELENA, ESTADO DO MARANHÃO, 22 DE MARÇO DE 2021. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 

ZEZILDO ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº. 133/2014

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da compe-
tência que lhe conferem o art. 51, inciso I, da Constituição do Estadual 
e o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica 
do TCE/MA), decide nos termos do relatório e voto do Relator, acolhi-
do o parecer nº 1078/2014 do Ministério Públicos de Contas do Estado 
do Maranhão;

I.emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das Contas do Go-
verno, de responsabilidade da Excelentíssima Senhora Roseana Sarney 
Murad, referente ao exercício financeiro de 2013, com as recomenda-
ções abaixo explicitadas, cujo cumprimento deverá ser acompanhado 
pelo órgão de Controle Interno.

RECOMENDAÇÕES:
a. reverter os baixos indicadores sociais, mediante a implemen-

tação de políticas públicas mais eficazes e efetivas, relacionadas aos 
direitos sociais cristalizados no art. 6º da Carta Constitucional;

b. adotar medidas tendentes a reverter as baixas taxas de investi-
mentos públicos nas áreas da saúde, da educação, da assistência social 
e da segurança pública;

c. proceder ao corte gradativo dos gastos com terceirização na 
área da saúde pública, promovendo a realização de concurso público, 
fazendo, assim, valer a regra assentada no art. 37, inc. II, da Constitui-
ção Federal;

d. evidenciar de forma plena e verdadeira o alcance de metas fis-
cais estabelecidas na LDO;

e. evidenciar de forma plena e verdadeira os passivos oriundos de 
precatórios judiciais, em atenção ao princípio contábil da competência;

f. proceder às alterações orçamentárias sempre em irrestrita ob-
servância aos mandamentos constitucionais e às regras estabelecidas 
pela Lei nº 4.320/1964 e LRF;

g. proceder às devidas limitações de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios estabelecidos na LDO, quando verifica-
do que ao final de um bimestre, a realização da receita não comportará 
o cumprimento de metas do resultado primário e nominal estabelecidos 
no Anexo de Metas Fiscais, em obediência ao disposto no art. 9º da 
LRF;

h. proceder à elaboração das demonstrações contábeis e à correta 
contabilização dos fatos ligados à administração orçamentária, finan-
ceira e patrimonial, em observância à Lei nº 4.320/64, aos Princípios 
Fundamentais da Contabilidade, às Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (IPSAS);

i. viabilizar a transparência da gestão fiscal, nos termos do arts. 
48 e 48-A da LRF, Decreto nº 7.185/2010 e Portaria MF nº 548/2010;
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II. ressaltar que havendo reincidência de qualquer destas reco-

mendações acima descritas, serão consideradas por esta Corte de Con-
tas com ressalvas.

III. enviar as contas em tela, à Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão para julgamento, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual 
nº 8.258/2005 e do artigo 31, XI da Constituição Estadual. 

Presentes à sessão os Conselheiros Edmar Serra Cutrim (Presi-
dente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira (Re-
lator), Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, João Jorge Jinkings 
Pavão, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de 
Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Osmário Freire Guimarães, An-
tônio Blecaute Costa Barbosa e o Procurador Douglas Paulo da Silva, 
membro do Ministério Público de Contas.

Publique-se e cumpra-se. 
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

em São Luís, 10 de dezembro de 2014. 

Conselheiro Edmar Serra Cutrim
Presidente

Conselheiro Álvaro César de França Ferreira
Relator

Douglas Paulo da Silva
Procurador de Contas 

Assinado Eletronicamente Por:  
Edmar Serra Cutrim 

Presidente 
Em 18 de Dezembro de 2014 às 11:59:40

Assinado Eletronicamente Por:  
Douglas Paulo da Silva 
Procurador de Contas 

Em 15 de Janeiro de 2015 às 12:16:10

Assinado Eletronicamente Por:  
Álvaro César de França Ferreira 

Relator 
Em 18 de Dezembro de 2014 às 11:35:42




