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MENSAGEM Nº 025 /2021
São Luís, 14 de abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 662/2019, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes centros e estabelecimentos 
comerciais e locais de elevada aglomeração de pessoas disponibiliza-
rem áreas para atendimento de primeiros socorros aos seus frequen-
tadores e atendimento de remoção médica, nos termos que especifica.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 662/2019, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de grandes centros e estabelecimentos comerciais e locais 
de elevada aglomeração de pessoas disponibilizarem áreas para atendi-
mento de primeiros socorros aos seus frequentadores e atendimento de 
remoção médica, nos termos que especifica.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
662/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade tornar 
obrigatória, aos centros comerciais e demais locais de elevada aglo-
meração de pessoas, a disponibilização de área para atendimento de 
primeiros socorros e de atendimento de remoção médica.

Nos termos do art. 2º do Projeto de Lei nº 662/2019, estariam 
sujeitos às suas disposições os grandes centros comerciais e áreas de 
elevada aglomeração de pessoas, a seguir especificados:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se grandes centros 
comerciais e áreas de elevada aglomeração de pessoas centros comer-
ciais e shopping centers, supermercados, hipermercados, hiperlojas, 
lojas de departamentos, casas de shows e concertos, cinemas, tea-
tros, locais onde promovam-se competições e atrações esportivas 
ou quaisquer outras atividades que ensejem grandes aglomerações 
de pessoas.

Parágrafo único.  Consideram-se centros comerciais ou shopping 
centers, bem como lojas de departamentos, os locais de elevada con-
centração de pessoas com área bruta igual ou superior a 20.000m² 
(vinte mil metros quadrados) para centros comerciais ou shopping 
centers; e 5.000m² (cinco mil metros quadrados) para lojas de 
departamentos.

[grifo nosso]
Nos termos do arts. 3º e 4º da proposta legislativa, o atendimento 

de primeiros socorros deve ser prestado gratuitamente à pessoa aciden-
tada que tenha sido acometida de mal súbito iniciado nas dependências 
de centros comerciais e áreas de elevada aglomeração de pessoas. A 
prestação dos primeiros socorros, conforme estabelece a propositura, 
deve ser por profissional capacitado e certificado, bem como deve 
ocorrer em local reservado e específico para tal finalidade.

Para os casos que demandem atenção médica externa, o art. 5º do 
Projeto de Lei nº 662/2019 determina que seja disponibilizado ser-
viço de ambulância que poderá ser contratado pelo estabelecimento. 

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
à proposta legislativa pelas razões a seguir delineadas.

Os Primeiros Socorros consistem, em regra, em cuidados ime-
diatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de 
acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, 
com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de 
suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada 
de assistência qualificada.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjunto 
com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, consubs-
tancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 
ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida, di-
reito justo e valores afins.

Ao disciplinar por quem (profissional capacitado e certificado) e 
onde (local reservado e específico) devem ser prestados os serviços de 
primeiros socorros, o Projeto de Lei nº 662/2019 acaba por estabelecer 
regramentos excessivos que podem, inclusive, comprometer a própria 
finalidade da intervenção, qual seja: evitar o agravamento das condi-
ções da vítima. 

Não raras vezes, a vítima somente poderá ser retirada do local do 
acidente se tal deslocamento não lhe causar risco de vida, não agravar 
suas respectivas condições ou se o próprio local do acidente se mostrar 
perigoso para a prestação dos primeiros socorros (a exemplo do risco de 
explosão, estrada perigosa etc). 

Ademais, a proposta legislativa não estabelece o que seria con-
siderado “profissional capacitado e certificado” para fins de prestação 
dos serviços de primeiros socorros, o que compromete a sua aplicabi-
lidade.

A ausência de conceituação do termo “profissional capacitado e 
certificado”, bem como a exigência de realização de primeiros socor-
ros em local específico, à revelia da avaliação das condições da vítima, 
além de infringirem o princípio da proporcionalidade, contribuem para 
a insegurança jurídica, subprincípio do Estado de Direito.

Dentre os princípios materiais concretizadores do princípio geral 
de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão ou Determinabili-
dade das Leis, o qual exige a clareza das normas legais e densidade 
suficiente na regulamentação legal. Assim, para atender ao princípio da 
segurança jurídica, uma norma deve versar sobre matéria determinada 
(densa), de forma coerente, específica e sem impor exigências excessi-
vas, isto é, que não se prestam a atender os fins almejados.

Relativamente à disponibilização de ambulância para remoção 
de frequentadores que se acidentarem ou sofrerem mal súbito nas de-
pendências dos grandes centros comerciais e demais locais de elevada 
aglomeração, tal exigência também se mostra desarrazoada na medida 
em que o objetivo que se pretende atingir (atendimento de remoção 
médica) pode ser alcançado por meio menos oneroso aos estabeleci-
mentos comerciais, a exemplo da utilização do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

Para além disso, a República Federativa do Brasil tem como fun-
damento, dentre outros, a livre-iniciativa. Por essa razão, a ordem eco-
nômica brasileira tem como princípio, ao lado da defesa do consumidor, 
a liberdade para o exercício de qualquer atividade econômica (art. 1º, 
inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal).

Desse modo, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado 
na ordem econômica para proteção do consumidor não pode contrariar 
ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essen-
ciais. No regime constitucional vigente, marcado pela livre iniciativa, 
o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir 
espaços relevantes da iniciativa privada.

Por todo o exposto, verifica-se que a proposta legislativa em co-
mento, na intenção de estabelecer norma de proteção e defesa do con-
sumidor, acaba por fixar exigências excessivas que, além de interferir 
no exercício de atividades econômicas, desconsideram os princípios 
da proporcionalidade e segurança jurídica, sendo a razão pela qual, 
ante o vício de inconstitucionalidade, oponho veto total ao Projeto de 
Lei nº 662/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
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gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 662/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 026 /2021                                                
São Luís, 15 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui o 
Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola.

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais foi instituída pelo Decreto Federal nº 6.040, 
de 7 de fevereiro de 2007, e tem como objetivo principal promover o 
desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus di-
reitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com res-
peito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas 
instituições.

Para alcance desse objetivo, o Decreto Federal nº 6.040/2007 
(art. 5º, inciso XI) estabelece como princípio regente das ações que te-
nham como público-alvo as comunidades tradicionais (dentre elas as 
comunidades quilombolas), o de garantir nos programas e ações de in-
clusão social recortes diferenciados voltados especificamente para tais 
comunidades.

Nesse contexto, por meio da proposta legislativa em apreço, é 
instituído o Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola 
que tem por finalidade disseminar práticas sustentáveis, bem como am-
pliar as oportunidades de geração de renda e melhoria da qualidade de 
vida no âmbito das comunidades quilombolas.

O Programa será operado por meio da qualificação de jovens 
residentes em comunidades quilombolas de municípios do Maranhão 
que possuam entre 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) anos de idade. Tais 
atores atuarão, em especial, no processo de capacitação dos produtores 
de sua comunidade por meio da difusão de conhecimentos acerca das 
boas práticas para a agroecologia, reflorestamento, proteção de espécies 
da fauna e flora, de manejo sustentável nos espaços naturais e demais 
ações que tenham como norte a promoção do desenvolvimento susten-
tável.

Para viabilizar o desempenho de suas funções, o Agente de De-
senvolvimento Rural Quilombola fará jus a auxílio financeiro mensal 
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago pela Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP.

Por meio do Programa Agente de Desenvolvimento Rural Qui-
lombola, objetiva-se contribuir para disseminação de práticas susten-
táveis no âmbito das comunidades quilombolas, para o fortalecimento 
de sua organização coletiva, bem como para a geração de trabalho e 
renda. O Programa instituído por meio deste Projeto de Lei parte do 
pressuposto de que os jovens podem ser instrumentos para realização de 
transformações positivas nos territórios em que estão inseridos.

Faz-se oportuno ressaltar que a proposta legislativa em comento 
se coaduna com os princípios da Política Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais na medida em 
que reconhece a importância do desenvolvimento sustentável para a 

promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades 
tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades 
para as gerações futuras, tudo com respeito aos seus modos de vida e 
suas tradições.

O Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola mar-
ca o compromisso do Poder Executivo Estadual em contribuir para o 
desenvolvimento das comunidades quilombolas, sempre levando em 
consideração a necessidade de reconhecimento, valorização e respeito à 
diversidade socioambiental e cultural de tais comunidades.

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° 209 / 2021
 

Institui o Programa Agente de De-
senvolvimento Rural Quilombola.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Progra-
ma Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola (ADRQ) que tem 
por finalidade disseminar práticas sustentáveis, bem como ampliar as 
oportunidades de geração de renda e melhoria da qualidade de vida no 
âmbito das comunidades quilombolas, por meio da capacitação conti-
nuada de jovens.

§ 1º As ações que compreendem o Programa Agente de Desen-
volvimento Rural Quilombola (ADRQ) devem ser desenvolvidas le-
vando-se em consideração as experiências dos agricultores familiares 
quilombolas, acumuladas e preservadas pela memória e pela ancestra-
lidade.

§ 2º O Programa será executado pela Secretaria de Estado 
Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR), em parceria com a 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
(SEDIHPOP), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (SEMA), Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), 
Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (AGERP) e 
Escola de Governo do Estado do Maranhão (EGMA).

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E EIXOS DE ATUAÇÃO 

Seção I
Dos Objetivos

Art. 2º Constituem objetivos específicos do Programa Agente de 
Desenvolvimento Rural Quilombola (ADRQ):

I - contribuir para que os jovens das comunidades quilombolas 
localizadas no Estado do Maranhão desenvolvam suas competências 
cognitivas, interpessoais e operacionais e, assim, assumam papéis de li-
deranças para promoção das transformações necessárias nos territórios 
em que estão inseridos.

II - capacitar os jovens de comunidades quilombolas no que tange 
às políticas de desenvolvimento sustentável e demais ações relaciona-
das à educação ambiental, bem como promover debates e práticas acer-
ca da agroecologia;

III - contribuir para a geração de trabalho e renda nas comunida-
des quilombolas localizadas no Estado;

IV - criar mecanismos e cenários para facilitar a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar; 
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V - fomentar, por meio de articulações interinstitucionais, a in-

corporação de conhecimentos agroecológicos nas políticas públicas 
voltadas à agricultura familiar;

VI - fortalecer a organização coletiva das comunidades quilom-
bolas; 

VII - estabelecer dinâmica de diálogo entre a juventude e o Poder 
Público, por meio do estímulo à participação em colegiados, comitês, 
conselhos, fóruns e congêneres, bem como incentivar a participação dos 
jovens em suas comunidades, buscando conscientizar a população local 
da importância da união em torno de ações que resguardem a sustenta-
bilidade ambiental.

Seção II
Dos Eixos de Atuação

Art. 3º O Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilom-
bola contará com os seguintes eixos de atuação:

I - Eixo Produção, Preservação e Conservação; 
II - Eixo Mobilização e Participação Social.
§ 1º O Eixo Produção, Preservação e Conservação tem como 

norte:
I - o fortalecimento da produção agroecológica, por meio da di-

fusão de conhecimentos com conteúdos teórico-práticos acerca do ma-
nejo de sistemas de produção, das boas práticas para a agroecologia, 
da política agrícola no Brasil, das experiências agrícolas em gestão do 
associativismo e cooperativismo, da política socioambiental e da edu-
cação ambiental;

II - o fortalecimento das atividades de preservação e conservação, 
a exemplo do turismo de base comunitária, artesanato, produção e plan-
tio de mudas nativas, reflorestamento das áreas degradadas de nascentes 
e desenvolvimento de demais potencialidades das comunidades. 

§ 2º O Eixo Mobilização e Participação Social tem como norte o 
desenvolvimento de ações destinadas ao fortalecimento das capacidades 
de gestão comunitária, participação e controle social.

CAPÍTULO III
DO PÚBLICO-ALVO, DA SELEÇÃO E DO MODO DE ATUA-

ÇÃO
Seção I

Do Público-Alvo
Art. 4º O Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilom-

bola terá como público-alvo jovens residentes em comunidades qui-
lombolas de municípios do Estado que possuam entre 18 (dezoito) e 25 
(vinte e cinco) anos de idade.

Parágrafo único. O jovem atendido pelo Programa será, para os 
fins legais, qualificado como Agente de Desenvolvimento Rural Qui-
lombola (ADRQ).

Seção II
Da Seleção

Art. 5º São requisitos para habilitação no Programa:
I - residir em comunidade quilombola;
II - possuir idade entre 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) anos;
III - possuir ensino médio completo.
§ 1º O Edital de Chamamento poderá estabelecer critérios 

adicionais aos requisitos a que se refere o caput, bem como disporá 
sobre os procedimentos e fases do processo de seleção, sendo prevista 
etapa de entrevista, de caráter classificatório, para fins de qualificação 
do Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola.

§ 2º Também constarão do Edital de Chamamento os direitos e os 
deveres do Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, bem como 
o prazo de participação de cada beneficiário no Programa.

Seção III
Do Modo de Atuação

Art. 6º O ingresso na condição de Agente de Desenvolvimento 
Rural Quilombola será formalizado mediante celebração, junto à SEIR, 
de Termo de Admissão.

Art. 7º Para viabilizar o desempenho de suas funções, o Agen-

te de Desenvolvimento Rural Quilombola fará jus a auxílio financeiro 
mensal, a ser pago por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Hu-
manos e Participação Popular - SEDIHPOP, cuja forma de pagamento 
e condições de percepção serão definidos no Edital de Chamamento.

Parágrafo único. O auxílio financeiro mensal terá o valor de R$ 
300,00 (trezentos reais), podendo ser reajustado por Decreto do Poder 
Executivo.

Art. 8º O Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola deverá:
I - colaborar para a difusão de conhecimento acerca das boas prá-

ticas para a agroecologia, reflorestamento, proteção de espécies da fau-
na e flora, de manejo sustentável nos espaços naturais e demais ações 
para a promoção do desenvolvimento sustentável;

II - realizar visitas semanais às áreas de produção para repassar 
as tecnologias assimiladas durante o processo de capacitação aos pro-
dutores de sua comunidade;

III - acompanhar a situação da produção e a evolução após a im-
plantação das tecnologias sociais;

IV - avaliar as possíveis mudanças na produção ocorridas em ra-
zão da implantação das tecnologias sociais;

V - interagir permanentemente com os técnicos da Agência Es-
tadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão 
(AGERP);

VI - executar as demais ações previstas no Edital de Chamamento 
Público que tenham por finalidade dar cumprimento aos objetivos es-
pecíficos do Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola 
(ADRQ). 

§ 1º As ações realizadas pelos Agentes de Desenvolvimento 
Rural Quilombola (ADRQs) deverão ser comprovadas e mensuradas 
mediante indicadores objetivos que considerem o efetivo cumprimento 
de seus deveres constantes desta Lei e do Edital de Chamamento a re-
fere o art. 5º, § 2º.

§ 2º Haverá orientadores técnicos da AGERP para atuação do 
ADRQ.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Para execução e aprimoramento das ações pertinentes 
ao Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, o Poder 
Executivo, por meio da SEIR, poderá celebrar parcerias com entidades 
privadas ou públicas, de quaisquer esferas de governo, inclusive para 
fins de cofinanciamento.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas ati-
nentes ao orçamento público, sem prejuízo de outras fontes públicas ou 
privadas, inclusive oriundas de emendas parlamentares.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 208 /2021

Considera de Utilidade Pública a 
Associação das Pessoas com Anamolias 
Craniofaciais com Abrangência Territorial 
no Estado do Maranhão-APACMA. 

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação das 
Pessoas com Anamolias Craniofaciais com Abrangência Territorial no 
Estado do Maranhão-APACMA, com sede e foro no Município de São 
Luís-MA. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de abril 
de 2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB



  6       SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 366 /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 23 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.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMIS-
SÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, 
REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 ÀS 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES 
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

Duarte Júnior-Presidente
Helena Duailibe
Ricardo Rios
Ariston Sousa
Mical Damasceno
Zé Inácio
         
CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 02/2021   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 252/2019 

que “Obriga as concessionárias de telefone fixo e celular, que atuam no 

Estado do Maranhão, a cancelarem a multa da da fidelidade na forma 
que especifica”.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATORA: Deputada Taiza Hortegal
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

da Relatora.

PARECER Nº 05/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 462/2019, 
que Estabelece desconto de 1/30(um trinta avos) sobre o valor da tarifa 
mínima mensal do serviço de energia elétrica, por dia de falta de forne-
cimento do serviço, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Zé Inácio
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em 12 de abril de 2021.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMIS-
SÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, 
REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 ÀS 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES 
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

 Duarte Júnior-Presidente
 Helena Duailibe
 Socorro Waquim
 Zito Rolim
 Mical Damasceno
 Ariston Sousa
 Edivaldo Holanda
         
CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 003/2021   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 584/2019, 

que dispõe acerca da obrigatoriedade de informação clara e ostensiva, 
aos consumidores, da realização de testes em animais nos produtos co-
mercializados no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Ricardo Rios
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.
                
PARECER Nº 004/2021   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 110/2020, 

que estabelece as Igrejas e os Templos de qualquer culto como atividade 
essencial em períodos de calamidade pública no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada Mical Damasceno
RELATOR: Deputado Duarte JÚNIOR
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 006/2021   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 
226/2019, que proíbe a cobrança de “taxa de conveniência” por site e/
ou aplicativos de dispositivo móvel na compra de ingressos em geral, 
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como shows, peças de teatros, cinemas e outros similares, feita pela 
internet, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Edivaldo Holanda
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em 12 de abril de 2021.

Silvana Roberta Almeida
Secretária da Comissão

P O R T A R I A   Nº 143/2021

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 Me-
morando nº 034/2021-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO 

SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES 
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tecno-
logia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fis-
cal Substituto do Contrato nº 11/2021-AL, celebrado por esta Assem-
bleia Legislativa e  a Empresa São Luís Telecomunicações LTDA., que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do Siste-
ma de Vídeo Monitoramento IP, instalado nos prédios do Complexo de 
Comunicação Social, Creche Sementinha e sede da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão - ALEMA, de acordo com o que consta 
do Processo Administrativo nº 3701/2019-AL, decorrente do Pregão nº 
002/2021, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa  
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em 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, 15 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

    

Ofício Nº 049/2021
Barreirinhas - MA, 15 de abril de 2021.

Ao
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
Exmo. Sr. Othelino Neto

Assunto:  Reconhecimento da Situação de Emergência decreta-
da no Município de Barreirinhas.

Senhor Presidente,
A Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinhas, em consonân-

cia com o Comitê de Contingenciamento da Covid-19, elaborou o Pla-
no Municipal de Contigência em Saúde do Coronavírus, que conduz 
as ações de emergência em saúde pública dentro do território barreiri-

nhense. Recentemente, e considerando este Plano de Contigência e a 
crescente dos números de casos e internações a partir de 30/03/2021, o 
perfil epidemiológico da cidade foi alterado e hoje encontra-se instável 
e dentro da bandeira de alerta vermelha.

De acordo com este cenário, o município precisou agir e, além 
de adotar medidas mais restritivas, declarou situação de emergência em 
saúde pública na cidade de Barreirinhas mediante o Decreto 031/2021, 
que agora requer-se que seja validado e tenha seu pleno reconhecimento 
através dessa honrosa Casa Legislativa.

Certo de que juntos queremos o melhor para o povo do município 
de Barreirinhas, aproveito a oportunidade para enviar votos de estima 
e consideração.

Amílcar Gonçalves Rocha
Prefeito Municipal

DECRETO 031/2021

Decreta situação de emergência 
em saúde pública, no Município de Bar-
reirinhas, decorrente da pandemia em 
razão do novo Coronavírus; dispõe sobre 
medidas para o enfrentamento e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – 
MA, no uso das suas atribuições, conferidas pelo inciso III do art. 62 da 
Lei Orgânica do Município de Barreirinhas – MA, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de feverei-
ro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Co-
ronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO o Decreto 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 contaminação pela COVID-19.

CONSIDERANDO a Portaria nº 618, de 22 de março de 2021, 
do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre procedimentos para a 
Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) nas localidades em situação 
de emergência ou estado de calamidade pública e incluiu o Município 
de Barreirinhas na lista.

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Contigência em Saú-
de do Coronavírus, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saú-
de do Município, em consonância com o Comitê de Contingenciamento 
da Covid-19, e rege as ações de emergência em saúde pública dentro do 
território de Barreirinhas, e hoje tem seu perfil epidemiológico dentro 
da bandeira de alerta vermelha.

DECRETA:
Art. 1º. Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 

Saúde Pública no Município de Barreirinhas, em razão da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 
Novo Coronavírus – SARS-CoV-2.  

Art. 2º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus, nos termos do art. 3º da Lei Federal n.º 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o Município de Barreirinhas, nos 
limites de sua competência, poderá adotar medidas sanitárias e admi-
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nistrativas que sejam necessárias à satisfação do interesse público mo-
tivador deste Decreto.

Art. 3º. As medidas sanitárias e administrativas previstas neste 
Decreto visam a proteção da coletividade e, quando implementadas, 
deverão garantir o pleno respeito à integridade e dignidade das pessoas, 
famílias e comunidade.

Art. 4º. As medidas sanitárias deverão ser instituídas via Decreto 
do Poder Executivo, estando ainda condicionadas à estratificação de 
restrições de acordo com o cenário epidemiológico apresentado no Pla-
no de Contingência, podendo ser revistos sempre que esse perfil for 
alterado, conforme os seguintes níveis de alerta:

I – Nível 1 (alerta - verde): corresponde a uma situação em que 
o risco de introdução do COVID-19 no território seja elevado e não 
apresente casos suspeitos;

II – Nível 2 (perigo iminente - amarelo): corresponde a uma si-
tuação em que há confirmação de caso suspeito, conforme previsto no 
art. 15 da Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde;

III – Nível 3 (Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional – ESPIN - Laranja e vermelho): corresponde a uma situação em 
que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronaví-
rus no território nacional, com possibilidade de ultrapassar capacidade 
de atendimento do sistema de saúde local.

Art. 5º. Fica dispensada a licitação para a aquisição de bens, ser-
viços, alimentos e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus de que trata 
este Decreto.

§1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo, é 
temporária e aplica-se apenas durante a vigência deste Decreto.

§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro 
neste Decreto serão imediatamente disponibilizadas no sítio oficial do 
município, contendo, no que couber, além das informações previstas no 
parágrafo terceiro do art. 8º da Lei n.º 12.527/2011, o nome do contra-
tado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) será respon-
sável pelo monitoramento e realização das ações necessárias ao comba-
te da epidemia, devendo todos os demais órgãos municipais trabalhar 
de forma integrada e prestar auxílio prioritário às solicitações que forem 
realizadas pela referida pasta.

Art. 7º. 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. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável mediante 
novo decreto.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Barreirinhas, Estado do 

Maranhão, em 31 de março de 2021, 199º ano da Independência e 132º 
ano da República.  

AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Ofício nº 054/2021
Conceição do Lago Açu, 05 de abril de 2021.

A Sua Excelência,
Deputado Othelino Neto,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão.

Senhor Presidente,
Aproveito o expediente para cumprimenta-lo nesse momento de 

grande dificuldade em que passa o estado do Maranhão, mas ressaltar 

o incansável serviço prestado por esta Casa Legislativa, especialmente 
por esta Presidência e Mesa Diretora.

Atualmente, o município de Conceição do Lago Açu possui 869 
notificados, sendo 258 casos confirmados, sendo 21 (vinte e um) casos 
ativos e 16 (dezesseis) óbitos do novo Coronavírus (COVID-19), o que 
levou o município a decretar estado de calamidade em saúde pública 
(Decreto Municipal nº 011/2021), requerendo, portanto, o reconheci-
mento do Estado de Calamidade Pública em Saúde, nos termos do ar-
tigo 65 da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal (LC nº101/2000) 
por esta Casa Legislativa.

Ressalta-se que tal Decreto Municipal encontra-se publicado no 
Diário Oficial do Município de Conceição do Lago Açu e fora enviado 
à Câmara dos Vereadores a fim de homologação e edição de Decreto 
Legislativo de igual teor.

Requer, conforme supramencionado o reconhecimento do Estado 
de Calamidade Pública em Saúde, nos termos da lei e na forma regi-
mental desta Casa.

Em anexo, cópia do Decreto Municipal bem como sua publicação 
do Diário Oficial do Município de Conceição do Lago Açu.

Sem mais para o momento, reitero os votos de estima.
Atenciosamente,

Divino Alexandre de Lima
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 011 DE 31 DE MARÇO DE 2021

Declara situação de Calamidade 
em saúde pública no Município de Con-
ceição do Lago Açu; em razão da preven-
ção e combate ao COVID-19.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-
-AÇU Estado do Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo artigo 95 da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 95, 
da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar 
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, 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 e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO Portaria Federal Nº 546, de 26 de março de 
2021 que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado do Ma-
ranhão/MA, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 
(COVID-19);

CONSIDERANDO Decreto Estadual Nº 36.597, de 17 de março 
de 2021 que declara Estado de Calamidade pública no Estado do Ma-
ranhão, em virtude da existência de casos de contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral);

CONSIDERANDO que o município de Conceição do Lago Açu 
elaborou o Plano de Contingência, bem como tem adotado, ao longo 
dos últimos meses, medidas de prevenção, controle e contenção de ris-
cos, danos e agravos à saúde pública, em especial os decorrentes do 
Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos 
problemas biológicos comprometem parcialmente a capacidade de res-
posta do poder público municipal;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto Nº 024 de 11 de 
maio de 2020 foi declarado Estado de Calamidade Pública no municí-
pio de Conceição do Lago Açu, em especial, em razão dos casos de con-
taminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa 
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Viral) com vigência até 31 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

 DECRETA:
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, no municí-

pio de Conceição do Lago-Açu, para fins de prevenção e enfrentamento 
ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0), infec-
ção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção da CO-
VID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se refe-
re este Decreto constarão de normas municipais específicas.

Art. 3º Todos os órgãos da administração pública, no âmbito de 
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações 
de resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este De-
creto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te novos decretos.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Lago-Açu, 31 
de março de 2021

Divino Alexandre de Lima
Prefeito Municipal

 

DECRETO N 010, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

“Declara estado de calamidade 
pública no Município de Vitorino Frei-
re, em razão da pandemia por corona-
vírus – COVID-19.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE, no uso 
de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica do Município de 

Vitorino Freire, observando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020 e 

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

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

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

CONSIDERANDO a rápida propagação do vírus, levando os 
sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capaci-
dade de atendimento adequado;

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

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

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

CONSIDERANDO, a edição do Decreto Estadual 36.597, de 
18 de março de 2021, o qual renova o Estado de Calamidade Pública 
em todo o Estado do Maranhão, pelas infecções pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO, ainda a iminente possibilidade de agrava-
mento da epidemia no Município face as novas variantes do vírus; e

CONSIDERANDO, que o município já vivenciou tal estado an-
teriormente, tendo a vigência da situação de calamidade cessado em 
31 de dezembro de 2020, ressaltando ainda que o Decreto n. 013/2020 
(que declarou a situação de calamidade) fora submetido à convalidação 
pela Câmara dos Vereadores de Vitorino Freire, tendo sido aprovado 
pela grande maioria dos senhores Parlamentares presentes na sessão 
ordinária do dia 16 de junho de 2020, bem como, fora ratificado pela 
Assembleia Legislativa Estadual;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pú-

blica no Município de Vitorino Freire,até 31/12/2021, em razão da 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) - classificação e codificação brasileira de de-
sastre 1.5.1.1.0. 

Art. 2º Para o combate da pandemia decorrente do Coronavírus 
(COVID-19) poderão ser adotadas as medidas previstas no art. 3º da Lei 
nº 13.979, de 2020, Medidas Provisórias, Decretos Federais, Estaduais 
e Municipais já editados e em vigor.

Art. 3º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública 
ora declarado, poderão ser estabelecidas as medidas previstas no art. 3º 
da Lei 13.979/2020.

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

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 

estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às li-

berdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do 
Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 
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10.212, de 30 de janeiro de 2020.

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

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

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

§ 6º A Prefeita Municipal disporá, mediante decreto, sobre 
os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 5º, 
podendo acrescentar ou excluir do rol os serviços já dispostos nos 
Decretos anteriores.      

§ 7º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa 
afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, 
definidas nos termos do disposto no § 6º deste artigo, e cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros 
necessários à população.       

§ 8º Na forma do que dispõe o art. 24, inciso IV, da Lei n. 
8.666, de 21 de julho de 1993 e nos termos da Lei 13.979/2020, 
com texto atualizado pela Lei 14.035/2020, é dispensável a licitação 
para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata aque-
la Lei 

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

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

§ 11º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma 
única fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua 
contratação, independentemente da existência de sanção de impedi-
mento ou de suspensão de contratar com o poder público.

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

Art. 5º De maneira geral, as medidas de restrição serão objeto de 
decretos correlatos. 

Art. 6º Fica a Secretaria de Saúde - SESAU autorizada a editar os 
atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto. 

Art. 7º Fica o Município de Vitorino Freire autorizado a rema-
nejar 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. 8º Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre 
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada 
a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do 
servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde. 

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

Art. 9º 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. 10° O encerramento do estado de calamidade pública de 
saúde pública de importância municipal está condicionado à avaliação 
de risco realizada pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 no 
Município de Vitorino Freire.

Art. 11° Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar 
o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da 
COVID-19. Bem como avaliar a necessidade de abertura de créditos 
extraordinários. 

Art. 12° Para efeitos do disposto nesse decreto aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 13° O Município de Vitorio Freire manterá dados públicos 
e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, 
relativos ao estado de calamidade pública sanitária, resguardando o di-
reito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 14° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se no que couber a Lei 13.797/2020, Lei 14.035/2020, Decre-
tos Estaduais e Municipais correlatos. 

Art. 15° Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE VITORINO 
FREIRE - MA, 14 DE ABRIL DE 2021.

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES
Prefeita Municipal de Vitorino Freire/MA


