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SEGUNDA-FEIRA, 17 - MAIO - 2021
§ 1º (Vetado).

D.O. PODER EXECUTIVO
CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;

§ 2º (Vetado).
Art. 2º Esta Lei compreende todos os transportes aquaviários intermunicipais de passageiros no âmbito do Estado do Maranhão, inclusive os realizados nos rios, lagos, lagoas e baías, que operam em linhas regulares, inclusive travessias.

CONSIDERANDO o avanço da vacinação para grupos
prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19 e no Plano Estadual de Vacinação contra a
COVID-19;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas
destinadas a aferir o nível de proteção das vacinas aplicadas no Estado, bem como o nível de transmissão do Coronavírus (SARS-CoV-2)
em eventos que seguem protocolos de segurança sanitária, visando à
definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
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CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos
casos de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos
e do perfil da população atingida para o estabelecimento de medidas
sanitárias destinadas à contenção da COVID-19.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo do Estado
que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETA

DECRETO Nº 36.721, DE 14 DE MAIO DE 2021.
Altera o Decreto nº 36.531, de 03 de
março de 2021.

Art. 1º O § 2º do art. 6º do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, passa a vigorar acrescido do inciso III, que terá a seguinte
redação:
“Art. 6º (...)

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe confere os incisos III e V do art. 64 da
Constituição Estadual e,

(...)

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos;

(...)

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 que por meio do Decreto nº 35.672, de
19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no
Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 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, pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de
2020, e pelo Decreto nº 36.264, de 14 de outubro de 2020;
CONSIDERANDO que a última declaração de estado de
calamidade pública no Estado do Maranhão se deu por meio do Decreto nº 35.597, de 17 de março de 2021, o qual foi devidamente
reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por
meio da Portaria nº 546, de 26 de março de 2021, publicada na Edição
nº 59 do Diário Oficial da União, de 29 de março de 2021 (Seção 1);

§ 2º (...)

III - não se aplica aos demais servidores públicos que já
estejam vacinados contra a COVID-19, há mais de trinta
dias.”
Art. 2º O art. 6º do Decreto nº 36.531, de 03 de março de
2021, passa a vigorar acrescido § 3º, que terá a seguinte redação:
“Art. 6º (...)
(...)
§ 3º O retorno às atividades laborais disciplinado no inciso
III do § 2º deste artigo não se aplica às servidoras públicas
gestantes, que permanecem dispensadas de suas atividades
presenciais, enquanto vigente a emergência de saúde pública de importância nacional, em atenção ao princípio da
isonomia e em analogia à Lei Federal nº 14.151, de 12 de
maio de 2021.”
Art. 3º O § 2º do art. 9º do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, passa a vigorar acrescido do inciso IV, que terá a seguinte
redação:
“Art. 9º (...)
(...)
§ 2º (...)
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(...)
IV - não se aplica aos demais trabalhadores que já estejam
vacinados contra a COVID-19, há mais de trinta dias.”
Art. 4º O art. 9º do Decreto nº 36.531, de 03 de março de
2021, passa a vigorar acrescido § 3º, que terá a seguinte redação:
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“Art. 9º (...)
(...)
§ 3º O retorno às atividades laborais disciplinado no inciso IV do § 2º deste artigo não se aplica às empregadas
gestantes, que permanecem dispensadas de suas atividades
presenciais, enquanto vigente a emergência de saúde pública de importância nacional, por força da Lei Federal nº
14.151, de 12 de maio de 2021.”
Art. 5º O art. 2º-A do Decreto nº 36.531, de 03 de março de
2021, passa a vigorar acrescido do § 3º, que terá a seguinte redação:
“Art. 2º-A (...)
(...)
§ 3º As restrições constantes deste artigo não se aplicam
aos eventos-teste, destinados a verificar o nível de proteção
das vacinas aplicadas no Estado, bem como a transmissão
do Coronavírus (SARS-CoV-2) em eventos que seguem protocolos de segurança sanitária, desde que autorizados pela
Secretaria de Estado da Saúde - SES.”
Art. 6º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial do
Estado, no prazo de até dois dias úteis, após a publicação deste Decreto,
o texto consolidado do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
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O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL
E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº
36.566, de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 216/2021/
GAB/SAGRIMA, de 26 de abril de 2021 (Processo nº 73699/2021-CC),
da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,
RESOLVEM
Retificar o ato de nomeação de ADRIANA PEREIRA FERNANDES para o cargo em comissão de Assessor Júnior, Símbolo
DAS-2, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, integrante do ato coletivo publicado na Edição nº 064 do Diário Oficial
do Estado, de 6 de abril de 2021, corrigindo o nome para ADRIANA
PEREIRA FERNANDES LIMA.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
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MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
JOSÉ SÉRGIO DELMIRO VALE
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
uso da competência delegada pelo Decreto nº 36.566, de 10 de março
de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 306/2021-GS/SEDUC, de 7 de
maio de 2021 (Processo nº 83637/2021-CC), da Secretaria de Estado
da Educação,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

RESOLVE

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

Exonerar IVALDO AMPARO COSTA MACIEL do cargo
em comissão Auxiliar de Serviços, Símbolo DAI-1, da Secretaria de
Estado da Educação, devendo ser assim considerado a partir de 7 de
maio de 2021.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde
Republicado por Incorreção.

CASA CIVIL
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial, proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos
autos do Processo nº 0829532-37.2017.8.10.0001, e tendo em vista
o Ofício nº 119/2021-DP/4-I, de 1º de março de 2021 (Processo nº
31130/2021-PMMA), da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do
Estado do Maranhão,
RESOLVE
Tornar sem efeito o ato que reintegrou o servidor BATISTA
LUZARDO PINHEIRO BARROS SEGUNDO, ao cargo de Soldado
da PMMA, matrícula n.º 2124279, do Quadro de Praças da Polícia
Militar do Maranhão, publicado na Edição nº 094 do Diário Oficial
do Estado, de 21 de maio de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 17 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da
competência delegada pelo Decreto nº 36.566, de 10 de março de
2021, e tendo em vista o Ofício nº 254/2021-GAB/IPREV, de 11 de
maio de 2021 (Processo nº 85608/2021-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,
RESOLVE
Exonerar ALEXIA MELISSA HILUY SOUZA do cargo
em comissão de Auxiliar Técnico II, Símbolo DAI-5, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 1º de maio de 2021.

