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PROJETO DE LEI Nº 262 /2021

Dispõe sobre a isenção no paga-
mento de taxas de inscrição em concursos 
públicos no âmbito do Estado do Mara-
nhão para os convocados e nomeados que 
efetivamente trabalharem como mesários 
nas eleições político-partidárias, em Ple-
biscitos e em Referendos realizadas pela 
Justiça Eleitoral do Maranhão e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Estadual no dever de isentar os 
eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Maranhão, 
que prestam serviços no período eleitoral de forma voluntária, visando 
à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento 
de taxas de inscrição nos concursos públicos e processos seletivos rea-
lizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fun-
dações Públicas e Entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

§ 1º - Considera-se como eleitor convocado e nomeado 
aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições, 
Plebiscitos e Referendos como componente de mesa receptora de voto 
ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou 
segundo mesário ou secretário, membro ou scrutinador de Junta Elei-
toral, Supervisor de Local de Votação e os designados para auxiliar os 
seus trabalhos. 

§ 2º - Entende-se como período de eleição, para os fins desta 
Lei, a véspera e o dia do pleito e consideram-se cada turno como uma 
eleição. 

§ 3º - Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que 
comprovar o serviço prestado à justiça eleitoral, por, no mínimo, duas 
eleições, consecutivas ou não, sendo que, cada turno é considerado 
como uma eleição.

 § 4º - A comprovação do serviço prestado será efetuada através 
da apresentação de declaração ou diploma, expedido pela Justiça Elei-
toral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o 
turno e a data da eleição, cuja cópia autenticada deverá ser juntada no 
ato da inscrição. 

Art. 2º - Após a comprovação de participação nas eleições, 
referendo ou plebiscito, o eleitor nomeado terá o benefício concedido a 
contar da data em que fez jus ao benefício e por um período de validade 
de 02 (dois) anos. 

Art. 3º - O Poder Executivo Estadual e a Justiça Eleitoral de Ma-
ranhão podem realizar campanhas educativas e de conscientização nos 
eleitores cidadãos e instituições a respeito do que trata a presente Lei. 

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de maio de 
2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Código Eleitoral, em seu art. 379, estabelece a relevância dos 
serviços prestados pelos mesários e concede ao servidor público, em 
caso de promoção, a consideração da realização do serviço para efeito 

de desempate, verbis: 
“Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços presta-

dos pelos Mesários e componentes das Juntas Apuradoras. § 1º Tra-
tando-se de servidor público, em caso de promoção, a prova de haver 
prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de de-
sempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regu-
lamentos. § 2º Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, 
terá preferência, para a promoção, o funcionário que tenha servido 
maior número de vezes”.

Por sua vez, o art. 98 da Lei nº 4.737, de 1965, concede aos me-
sários dispensa do serviço pelo dobro dos dias dedicados às eleições:

“Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Recepto-
ras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos 
serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Jus-
tiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra 
vantagem, pelo dobro dos dias de convocação”. 

Em que pese a indiscutível relevância das atividades desempe-
nhadas pelos mesários, atualmente são mínimos os benefícios atribuí-
dos a esses nobres cidadãos pelos serviços prestados. Desse modo, a 
presente proposição legislativa tem por fim, tratar da isenção no paga-
mento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado 
de Maranhão para os convocados e nomeados que efetivamente traba-
lharem como mesários nas Eleições Político-Partidárias, em Plebiscitos 
e em Referendos realizadas pela Justiça Eleitoral de Maranhão. 

Para que uma eleição aconteça, é necessária a colaboração da 
sociedade para desempenhar inúmeras atividades que, por lei, não po-
dem ser executadas por servidores da Justiça Eleitoral. Dentre essas 
atividades, destaca-se a do Mesário. Ao propor a presente Lei, pretende-
mos que a concessão do benefício da isenção das taxas de inscrição em 
concursos públicos estaduais sirva de incentivo à participação cada dia 
maior da população nas eleições, ponto maior da celebração de nossa 
democracia. É o mesário que fica na Seção Eleitoral do início ao fim da 
votação, que recebe o eleitor, colhe e confere sua assinatura no caderno 
de votação e libera a urna eletrônica para que esse eleitor possa exercer 
o seu direito e dever de votar. Também é ele que garante o sigilo do voto 
e a tranquilidade no ambiente de votação, e que zela pela segurança da 
urna eletrônica durante todo o processo de votação. No dia da eleição, o 
mesário é a autoridade máxima dentro da Seção Eleitoral. Valorizar esse 
cidadão ímpar é incentivar a consolidação definitiva da democracia. 

Diante disso, esperamos que essa simples contribuição legislativa 
sirva de incentivo para que cada dia mais eleitores conscientes venham 
a desejar ser mesários e participar dos pleitos eleitorais no Maranhão. 
Exposto isso, espera-se que a Proposição Legislativa em destaque, seja 
apreciada e aprovada pelos Nobres Parlamentares como forma de pro-
mover a democracia, por meio das eleições, contribuindo para que mais 
pessoas se sintam compelidas a vivenciar os processos eleitorais, tão 
fundamentais para garantir um futuro melhor e mais digno para todos 
os cidadãos de nosso Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de maio de 
2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 206 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao presidente da Caixa Eco-
nômica Federal - CEF, Pedro Duarte Guimarães e aos setores respon-
sáveis, solicitando a implantação de uma agência física da CEF no 
município de Governador Edison Lobão/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de maio de 2021. - ril-
do amaral - deputado estadual
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REQUERIMENTO Nº 209 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, em seu artigo 182, §4º, requeiro a V. Exa. 
que, após ouvido o Plenário, seja submetido a deliberação do Plená-
rio o Parecer nº 336/2021, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 
185/2021, oriundo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que rejeita a referida Proposição de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1467 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência 
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PRESI-
DENTE DO BRASIL, JAIR BOLSONARO, ao MINISTRO DA 
EDUCAÇÃO, MILTON RIBEIRO, e ao PRESIDENTE DO INEP, 
DANILO DUPAS, solicitando que adotem providências a fim de GA-
RANTIR A REALIZAÇÃO ANUAL EM 2021 DAS PROVAS DO 
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.

O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de aces-
so ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do 
Sistema de Seleção Unificada (SISU). A prova também é feita por pes-
soas com interesse em ganhar bolsa integral ou parcial em universidade 
particular. 

Nesse contexto, a não realização de provas no ano de 2021, con-
forme foi propagado nos meios de comunicação,teria um impacto ne-
gativo  na vida de milhares de estudantes que sonham em ingressar na 
universidade.

Compreende-se sim o momento caótico e a crise sem precedentes 
que são preponderantes no Brasil, mas a educação é um direito de 
todos e deve ser priorizada, sendo essa a razão pela qual se requer 
que o Governo Federal adote todas as providências a fim de garan-
tir a realização anual em 2021 das provas do Enem.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em13 de maio de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1468 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - 
SECID, Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de 
viabilizar todas as medidas administrativas e legais possíveis solicitan-
do a Pavimentação Asfáltica, através do Programa de “Desenvolvimen-
to Urbano e Regional”,  no município de Bela Vista - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 12 de maio de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1469 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Estado das Cidades, Sr. Márcio Jerry, para que 
incluam no Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos 
a construção de Praça no Município de São José dos Basílios – MA.

Com o intuito de promover o lazer, a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos daquela localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1470 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado das Cidades, Sr. Márcio 
Jerry, solicitando Implementação de Pavimentação Asfáltica de Vias 
Urbanas, através do Programa Mais Asfalto, no Município de São José 
dos Basílios – MA.

Visando dessa forma garantir o bem-estar e facilitar a locomoção 
dos cidadãos daquela localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1471 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Marcelo Tavares, solicitando 
Implementação de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, através do 
Programa Mais Asfalto no Município de São Bento – MA.

Visando a melhoria da mobilidade urbana e bem-estar da popu-
lação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1472 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, solicitando Implementação de 
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, através do Programa Mais As-
falto, no Município de Alto Alegre do Maranhão - MA.

Visando a melhoria da mobilidade urbana e bem-estar da popu-
lação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1473 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
pavimentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto ao município 
de Anajatuba- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1474 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
pavimentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto ao município 
de Apicum- Açu- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1475 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 

e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
pavimentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto ao município 
de Santa Filomena- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1476 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
o calçamento, através do Programa Mais Asfalto ao município de São 
João dos Patos- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1477 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito, Dr. Eduardo Braide, bem 
como ao Secretário de Saúde, Dr. Joel Nunes, solicitando providências 
no sentido de incluir no grupo de prioridade para vacinação contra 
o COVID 19, os agentes administrativos lotados nos terminais de 
integração desta Capital, considerando que a atividade dos mesmos 
é importante para o bom funcionamento dos referidos terminais dos 
ônibus que transportam diariamente um grande número de passageiros. 

Essa atividade é ininterrupta enquanto funciona o sistema de 
transporte coletivo nesta Capital, portanto consideramos de grande 
importância, também, a imunização desses agentes administrativos 
lotados nos terminais rodoviários, como forma de saúde preventiva 
contra o Covid-19.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, 14 de maio de 2021. - HELENA 
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1478/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Cas-
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tro e Costa, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor 
Jefferson Miller Portela e Silva e ao Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, Senhor Diego Fernando Mendes 
Rolim, solicitando a adoção de medidas preventivas de contenção de 
maus tratos a animais, tendo em vista a vulnerabilidades desses seres.

A pandemia agravou a forma como os seres humanos lidam com 
as causas sociais. De forma que, atualmente, animais domésticos vêm 
sendo abandonados e maltratados diuturnamente. Nesse ensejo, solici-
tamos políticas públicas preventivas para evitar maus tratos animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 14 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2021

Autoria: DR. YGLÉSIO 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
PATRULHA PET NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

Art. 1.º Fica instituída a Patrulha PET, que terá a atribuição de 
realizar policiamento ambiental e preventivo para coibir e repreender a 
prática do crime de maus-tratos contra animais de estimação no Estado 
do Maranhão.

Parágrafo Único. Para fins de aplicação desta lei, considera-se 
animais de estimação como os animais vertebrados de convívio domi-
ciliar e afetivo do ser humano, dele dependentes e que não repelem a 
tutela humana, independentemente de sua espécie.

Art. 2.º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3.º O Poder Executivo regulamentará o disposto na presente 

Lei.
Ar. 4.º Esta Lei entrará na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

OFÍCIO n.º 05/2021 – GABINETE

FORTUNA (MA), 12 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor,
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís - MA

Senhor Presidente,

Encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa o Decreto Municipal 
n.º 13/2021 de 09/04/2021 que “Declara situação de Calamidade em 
Saúde Pública no Município de Fortuna - MA e dispõe sobre medi-
das de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências”, já reconhecido pela Câmara 
Municipal de Fortuna através do Decreto Legislativo 01/2021, para 
ratificação e reconhecimento nos termos do art. 65 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Isto posto, reiteramos a situação calamitosa em 
que estamos vivenciando atualmente com os 1.467 (mil quatrocentos 
e sessenta e sete) casos confirmados de COVID-19 e 18 (dezoito) 
óbitos em nosso município (Boletim de 06/05/2021), exigindo ações 

urgentes para combater sua proliferação diante da escassez de vacinas 
suficientes para toda a população fortunense.

Buscando minimizar a situação calamitosa em que nos encontra-
mos, o Ministério de Estado da Cidadania editou Portaria MC n.º 618 de 
18 de março de 2021 para “dispor sobre procedimentos para a Ação de 
Distribuição de Alimentos (ADA) - em caráter emergencial - destinada 
às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
residentes em localidades com declaração de situação de emergência 
ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal”.

Neste sentido o Governo do Estado do Maranhão “declarou esta-
do de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude da exis-
tência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença Infecciosa Viral)” mediante Decreto n.º 36.597 de 17/03/2021 
publicado do DOE/MA de 18/03/2021.

A fim de fundamentar a necessidade, ressaltamos o Portaria MC 
n.º 618 de 18 de março de 2021, Decreto Municipal n.º 07/2021 altera-
do pelos Decretos Municipais n.º 008, 009, 11, 12, e 13/2021, Decreto 
Estadual n.º 36.597 de 17/03/2021, Informativo CNM e Boletim Oficial 
de Fortuna de 06/05/2021.

SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL N° 13/2021

“Declara situação de Calamida-
de em Saúde Pública no Município de 
Fortuna - MA e dispõe sobre medidas de 
enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTUNA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Fortuna, e

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020, 
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de ca-
lamidade pública em saúde pública de importância internacional, em 
especial, em razão dos casos de contaminação pela COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido 
pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 498, de 
24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, de 17 de abril 
de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020 e pelo Decreto 
nº 36.203, de 30 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão elaborou o Plano 
de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos últimos meses, 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, em especial os decorrentes do Coronavírus (SARS-
-CoV-2) e diante do Decreto n.º 36.597 de 17 de março de 2021 que 
“Declara estado de calamidade pública do Estado do Maranhão em vir-
tude da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRA-
DE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral)”;
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CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos 

problemas biológicos comprometem parcialmente a capacidade de res-
posta do poder público municipal;

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;

CONSIDERANDO o oficio 48/2021 da Secretaria Municipal 
de Saúde, informando que até o presente momento temos 102 casos 
positivos de covid 19, bem como a não existência de leitos de UTI 
neste município de Fortuna;

CONSIDERANDO o oficio 48/2021 da Secretaria Municipal 
de Saúde, informando que até o presente momento apenas 1 % da 
população fortunense foi vacinada, devido a escassez de vacina em 
todo o território nacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efe-
tivo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais 
e diante da ampliação na demanda por medicamentos, equipamentos e 
insumos de saúde e a falta de leitos clínicos e enfermarias no Municí-
pio, bem como em todo estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas, bem como diante das despesas não previstas, para enfren-
tamento do avanço do coronavírus, causador do COVID-19; 

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

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Fortuna as regras, procedimentos e medidas 
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pú-
blica.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saú-
de Pública no Município de Fortuna, em razão da pandemia de doen-
ça infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e 
do aumento do número de casos, com validade de 180 (Cento e oitenta) 
dias, prorrogável mediante novos decretos, tendo em vista necessidade 
permanente de monitoramento da pandemia. 

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições 
de contingência constante no Decreto Municipal n.º 012/2021, acres-
cidas do que dispõe o presente ato. 

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Calamidade Públi-
ca ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas: 

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

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

III - Neste período ficam dispensados a necessidade de envio de 
mensagens de leis, para a realização a remanejamento de recursos finan-
ceiros e abrir créditos suplementares até o limite de Lei.

IV - Poderá o gestor agir com todos os meios financeiros neces-
sários e autorizado de já, que não se tenha por questões econômicas e 
administrativas e de Leis qualquer entrave nos serviços essenciais aos 
munícipes.

Art. 3º - Fica determinada a restrição de todas as atividades do 
prédio sede da prefeitura municipal priorizando o trabalho interno sem 
atendimento ao publico

Art. 4º - Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 
pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afasta-
do de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as com-
provações necessárias junto a Administração Pública. 

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

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

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servi-
dores 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 administrativa-
mente. 

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-19, em especial, no período da calamidade pública, as 
medidas transitórias previstas neste decreto. 

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

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

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão per-
manecer em seus domicílios. 

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

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

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

to à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos. 
Art. 7º - Ficam suspensas, por 180 (cento e oitenta) dias, as férias 

deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, assistência 
social e do serviço funerário. 

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

I - Afastamentos para viagens ao exterior;
II - A realização de provas de concurso público da Administra-

ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança. 

Art. 9º - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes 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 - Afastar, de imediato, pelo período de situação de calami-
dade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) 
anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desen-
volvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela CO-
VID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, 
se possível for; 

V - Reorganização da jornada de trabalho dos servidores, per-
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mitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos 
horários de pico, em regime de rodízio, a critério do dirigente máximo 
do órgão ou entidade municipal; 

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

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
em especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evo-
lução para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, 
o comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, 
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas; 

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos: 
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com 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, assistência 
social e serviço funerário. 

Art. 10 - 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. 11 - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indi-
reta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas comple-
mentares, relativamente à execução deste Decreto. 

Art. 12 - 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. 13 - Fica determinado que todas as atividades comerciais e 
de prestação de serviços privados não essenciais, funcionem nos termos 
do Decreto Municipais n.º 12/2021. 

Art. 14 - De maneira geral, fica condicionado as medidas sanitá-
rias a realização de quaisquer eventos ou atividades coletivas não essen-
ciais, em que ocorra a aglomeração de pessoas, sem que seja possível 
manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde. 

Art. 15 - Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de 
bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de 
elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo 
COVID-19; 

Art. 16 - Fica determinado que os fornecedores e comerciantes 
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à 
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o 
esvaziamento do estoque de tais produtos; 

Art. 17 - 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 
respiratórios; 

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. 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. 18 - 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 pos-
tais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propa-
gação 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. 19 - Para enfrentamento da Situação de Calamidade de Saú-
de Pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes me-
didas: 

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; 
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 

determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública. 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas 
previstas neste artigo: 

I - O direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento; 

II - O direito de receberem tratamento gratuito; 
III - O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liber-

dades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento 
Sanitário Internacional. 

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em Lei. 

Art. 20 - Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso. 

Art. 21 - Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade 
em Saúde, sob a coordenação da Secretária Municipal de Saúde, para o 
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada. 

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calami-
dade em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfren-
tamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do 
cenário epidemiológico. 

Art. 22 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a edi-
tar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto. 

Art. 23 - Fica o Município de Fortuna autorizado a remanejar 
mão de obra efetiva, contratada e terceirizada, em especial prestado-
res de serviço de limpeza, higienização, motoristas e vigilância, para 
execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias 
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo con-
trato ou vínculo está lotado. 
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Art. 24 - Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-

tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde. 

Parágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior número 
de servidores para evitar caos na prestação de serviços à população, 
fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 
meses, prorrogáveis por igual período. 

Art. 25 - 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. 26 - Fica determinado o monitoramento dos acessos rodo-
viários secundários ao Município de Fortuna e a instalação de barreiras 
com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos princi-
pais. 

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de 
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal, 
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 02 (dois) 
servidores municipais. 

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 
investidos nas atribuições de fiscalização para executar suas atividades 
a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante escala elaborada 
pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros que se fizerem 
necessários. 

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a 
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas 
funções de fiscalização lotados no Município de Fortuna para auxiliar 
na fiscalização e conscientização nas barreiras. 

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança, 
em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir a ordem 
durante o período de restrição de acesso. 

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

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

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores 
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará 
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, 
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa. 

Art. 27 - Na hipótese de óbito de cidadão fortunense, o cadáver 
deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário. 

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o 
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para 
a despedida, entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver 
nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro 
material qualquer que possa estar contaminado. 

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

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver, 
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão 
ter formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não 
traga risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a 
contaminar terceiros e o meio ambiente. 

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre 
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se 
não houver ruptura do saco, a empresa providenciará, de imediato, outro 
veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do saco 
funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente, 
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área. 

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que 
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato. 
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual 

(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os 
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota 
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. 

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconserva-
ção em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e 
tampouco intervenções de tanatopraxia. 

§ 7º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para 
cadáver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando 
resistência a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior. 

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

Art. 28 - 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. 

Art. 29 - 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. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTUNA 
MARANHÃO, AOS NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 

SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO
Prefeito Municipal


