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MENSAGEM Nº 027 /2020

São Luís, 27 de abril de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a Lei nº 11.251, de 1º de abril de 2020, que isenta do pagamento
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas
e de importação do exterior com as mercadorias que especifica destinadas
à prevenção da COVID-19, infecção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Como é sabido, com esteio em decisão judicial proferida nos
autos do Processo nº 1015835-03.2020.4.01.3700, com tramitação na
13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, o Poder
Executivo foi autorizado a isentar ou a reduzir a base de cálculo do
ICMS, independentemente de prévio convênio no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, nas operações internas e
de importação do exterior com as mercadorias destinadas à prevenção
da COVID-19, bem como a implementar os demais benefícios previstos
na Proposta de Convênio nº 62/20.

Desse modo, por meio da Medida Provisória nº 309, de 27 de
março de 2020, convertida na Lei nº 11.251, de 1º de abril de 2020, foi
concedida a isenção, até 31 de julho de 2020, do pagamento do ICMS
nas operações internas e de importação do exterior com álcool em gel
(NCM 2207.20.1) e seus respectivos insumos, luvas médicas (NCM
4015.1), máscaras médicas (NCM 9020.00), hipoclorito de sódio 5%
(NCM 2828.90.11) e álcool 70% (NCM 2208.30.90).

A Medida Provisória em apreço tem por finalidade sanar mera
incorreção no código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) das
máscaras médicas e do álcool 70%. Na oportunidade, foi indicado tão
somente o código fiscal das máscaras contra gases (NCM 9020.00.10).
Não obstante, o Estado do Maranhão está autorizado a conceder
tratamento tributário diferenciado também à mercadoria com
classificação fiscal NCM 6307.90.10 (máscaras de falso tecido). Na
oportunidade, é sanado, ainda, equívoco na classificação fiscal do álcool
70% (NCM 2207.20.19).

A relevância da matéria tratada nesta Medida Provisória reside,
em especial, na necessidade de indicar o código numérico representativo
das mercadorias, conforme Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), sistema de categorização de mercadorias adotado pelo Brasil
para fins de tributação.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se
assegurar, com a maior brevidade possível, a aplicação do tratamento
tributário diferenciado, judicialmente autorizado, às mercadorias
essenciais para o enfrentamento da COVID-19.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311 DE 24  DE  ABRIL  DE 2020.

Altera a Lei nº 11.251, de 1º de abril de 2020, que
isenta do pagamento do Imposto sobre Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31
de julho de 2020, as operações internas e de
importação do exterior com as mercadorias que
especifica destinadas à prevenção da COVID-19,
infecção humana causada pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2).

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

Art. 1º Os incisos IV e VI do art. 1º da Lei nº 11.251, de 1º de
abril de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
IV - máscaras médicas (NCM 6307.90.10 e NCM
9020.00.10);
(...)
VI - álcool 70% (NCM 2207.20.19).” (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos retroativos a 27 de março de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,  24 DE   ABRL  DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 122/2020

VEDA QUE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
PRIVADAS RECUSEM MATRÍCULA DE
ALUNOS EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
EM OUTRO ESTABELECIMENTO
EDUCACIONAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

Art. 1º - É vedada, para fins de matrícula em qualquer instituição
de ensino infantil, fundamental, médio e superior, a exigência de
documentos que comprovem a quitação de débitos com estabelecimento
educacional anterior e distinto, ressalvadas as demais condições e
requisitos à admissão eventualmente dispostos nos regimentos das
instituições de ensino.

Art. 2º - As instituições de ensino fundamental, médio e superior
deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de
seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de
procedimentos legais de cobranças judiciais.

Art. 3º - São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras
penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas,
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal nº.
9.870 de 3 de novembro de 1999 e com os arts. 177 e 1.092 do Código
Civil brasileiro.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado a esta Casa proíbe que
instituições de ensino privadas recusem matrícula de alunos em situação
de inadimplência em outro estabelecimento educacional, no âmbito do
Estado do Maranhão. Inclusive, a Secretaria Nacional do Consumidor
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– SENACON, órgão federal vinculado ao Ministério da Justiça, dispõe,
em seu sítio eletrônico, que:

A escola não pode exigir documentos que comprovem a quitação
de débitos com instituição anterior. Caso o estudante opte por mudar
de escola, aquela com quem está inadimplente não pode condicionar a
liberação dos documentos de transferência à quitação dos débitos. A
inadimplência não pode obstar a transferência do aluno e tampouco a
matrícula em outro estabelecimento. A escola não pode impedir a
matrícula de quem com ela não tem dívida. (...) A escola só pode se
recusar a matricular alunos inadimplentes se os débitos forem referentes
à própria instituição. Porém, se o pai renegociar e parcelar a dívida,
restabelece seu direito de fazer a matrícula. Se ficar inadimplente após
a matrícula, qualquer restrição só poderá acontecer quando da matrícula
do ano seguinte.

A possibilidade de que a matrícula de alunos inadimplentes
seja recusada está prevista no art. 5º, da Lei Federal nº 9.870 de 1999.
Dessa forma, o art. 1º deste projeto de lei está fundamentado nas
instruções do SENACON, já o art. 2º e 3º encontram amparo no art. 6º,
§2º da Lei Federal nº 9.870 de 1999.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19,
que tem exigido dos poderes públicos a adoção de medidas muito
restritivas para que o impacto do vírus seja o menor possível. Uma
dessas medidas foi a suspensão de atividades não essenciais pelo Decreto
nº 35.677 de 2020 por, primeiramente, quinze dias – o que foi majorado
posteriormente de acordo com a propagação da pandemia.
Consequentemente, gerou-se um problema de natureza econômico-
financeira que afeta substancialmente o mercado de trabalho. Em assim
sendo, muitos pais perderam e ainda perderão seus empregos, o que
poderá ocasionar a inadimplência junto às escolas privadas, caso não
haja redução das mensalidades durante o período em que estão
impossibilitadas de dar prosseguimento das atividades pedagógicas
com as aulas presenciais.

Considerando que a Constituição Federal e a Constituição do
Estado do Maranhão afirmam ser competência concorrente entre os
entes legislar sobre relações de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e,
respectivamente) – e a jurisprudência brasileira reconhece que é o
Código de Defesa do Consumidor o diploma incidente nestas relações:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
estabelecida com o fim de prestação de serviços educacionais. Nessa
relação, o estudante é destinatário final dos serviços educacionais e a
instituição de ensino é a responsável por sua prestação, enquadrando-
se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos
nos artigos 2º e 3º do CDC. [Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios – TJDFT. Acórdão 1132582, 07225152320178070001,
Relator Des. ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de
julgamento: 24/10/2018, publicado no DJe: 30/10/2018]

Por isso, contamos com a colaboração dos nobríssimos pares
para aprovação de relevante proposição.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 144 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Governador do Maranhão, Flávio Dino,
informações detalhadas e precisas acerca das reais medidas que estão
sendo adotadas frente ao surto de “coronavírus” que ocorre atualmente
no estado.

Devido a esse momento de incertezas, onde a saúde e economia
como sendo os personagens mais afetados no cenário atual, solicito do
governo e das secretarias competentes respostas aos seguintes
questionamentos:

1 – A parcela estadual referente ao pagamento do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação devido pelas micro e pequenas empresas será prorrogado?
E se for, pra quando?

2 – Existe um cronograma de reabertura gradual do comércio
não essencial?

3 -  Existe estoque de testes rápidos de coronavírus que
auxiliariam na descoberta da pessoas já imunes e que podem voltar aos
seus postos de trabalho?

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de abril de 2020. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 145/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, bem como
ao Diretor Executivo da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN
- Isaac Sidney Menezes Ferreira, informações a respeito de como
será a linha de operacionalização do pacote de R$ 40 bilhões
anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro para financiar a folha
de pequenas e médias empresas e ajudar na recuperação econômica,
paralisada pelos avanços do coronavírus no Brasil.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de janeiro de 2020. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 146 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Governador do Maranhão, Flávio Dino, urgência
no envio das respostas e no atendimento do pleito enviado atrás de
carta (ANEXO) assinada pela Associação Comercial do Maranhão,
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, Câmara de dirigentes
Lojistas de São Luís e a Federação do Comercio de Bens e Serviços e
Turismo do Estado do Maranhão com propostas de apoio aos setores
de comércio e serviços, que são:

1. Ampliação do prazo de pagamento dos tributos estaduais,
incluindo o ICMS devido pelas empresas optantes pelo Simples
Nacional referentes ao mês de março e aos 3 (três) meses subsequentes
ao mês de retomada do funcionamento das empresas de todos os
segmentos. Após este período, que seja concedido parcelamento dos
tributos devidos neste período pelo prazo de 12 (doze) sem aplicação
de multa e juros;

2. Renegociação dos débitos fiscais das empresas, abrangendo
apenas o valor do tributo (principal), com exclusão de multas, juros
correção monetária e demais encargos legais, com parcelamento em até
120 (cento e vinte) parcelas, sendo a primeira parcela com data de
vencimento em 31.01.2021;

3. Inclusão de todos os débitos refinanciados contratados e em
curso, com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor confessado,
abrangendo multas, juros, correção monetária e demais encargos, na
renegociação proposta no item anterior;

4. Redução, respeitando as bases de arrecadação estadual, dos
tributos incidentes sobre concessões de serviços essenciais (energia
elétrica, transportes, telefonia, etc) e sobre combustíveis, gás de cozinha
e cesta básica;

5. Dispensar a cobrança de taxas na emissão de licenças e
autorizações no âmbito estadual para o funcionamento de empresas
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cuja atividade que não seja considerada de alto risco, classificadas
conforme as legislações existentes dos respectivos órgãos fiscalizadores
e reguladores;

6. Prorrogação por 6 (seis) meses dos prazos de validade das
certidões negativas, licenças e autorizações emitidas pelos órgãos do
governo estadual, facilitando a regularidade das empresas para a
participação em processos licitatórios estaduais e nacionais;

7. Suspensão na realização de auditorias fiscais, prazos de
defesa e contestação e recursos nos processos fiscais e inscrições de
débitos em dívida ativa, reiniciando apenas 30 (trinta) dias após a
retomada do funcionamento das empresas de todos os segmentos;

8. Constituir um fundo emergencial que possa ser utilizado
pelas micro e pequenas empresas como garantia no pagamento de
aluguéis e outras obrigações essenciais para o funcionamento das
empresas, nos moldes a serem regulamentados pelo próprio governo

9. Antecipação do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário
dos servidores aposentados do Estado, logo após a retomada do
funcionamento das empresas de todos os segmentos, como forma de
impulsionar a economia local e reduzir os efeitos negativos da crise.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de abril de 2020. -
ADRIANO  - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 147/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a AURO ASTÉRIO
AZEVEDO PEREIRA, in memoriam, por todos os serviços prestados
ao sistema de segurança pública do Maranhão. O funcionário público
era diretor geral da Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís II
e foi premiado em diversas oportunidades como melhor servidor da
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e, em 2019, recebeu
a Medalha Simão Estácio da Silveira, a maior comenda do Poder
Legislativo Municipal de São Luís.

Pai, esposo e profissional exemplar, seu falecimento em virtude
da contaminação pela COVID-19 consternou a todos que desejavam a
pronta recuperação do diretor, que se manteve atuante mesmo durante
a pandemia, pela essencialidade do ofício que desempenhava.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de abril de
2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 605/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário do Estado da
Segurança Pública, o Senhor Jefferson Portela, à Secretária da
Mulher, a Senhora Ana Mendonça, bem como ao Comandante da
Polícia Militar do Maranhão, o Coronel Pedro Ribeiro, solicitando
que disponibilizem nos sítios eletrônicos das instituições boletins
diários de denúncias relacionadas à violência doméstica contra mulheres
durante o isolamento social em razão da pandemia do COVID-19,
com, pelo menos, as seguintes informações: a) número de ocorrências
e; b) tipificação penal das ocorrências.

Esclareça-se que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública –
FBSP (2020) investigou a situação brasileira e lançou a Nota Técnica
“Violência doméstica durante a pandemia de COVID-19”, onde analisou
a progressão dos casos nos Estados de São Paulo, Rio Grande do
Norte, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará, a partir das
variáveis utilizadas na pesquisa, concluindo que, nos meses de março

e abril dos anos de 2019 e 2020. O que fortalece o alerta da comunidade
internacional de que os casos de violência contra a mulher cresceriam
durante a pandemia, o que exigirá uma resposta das autoridades públicas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 606/ 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário da Educação do Estado do Maranhão, o
Senhor Felipe Camarão, ao Secretário da Saúde do Maranhão, o
Senhor Carlos Eduardo Lula, ao Prefeito do Município de São
Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Secretário
Municipal de Educação, o Senhor Moacir Feitosa, sugerindo a
adoção de plano estratégico para reabertura das escolas públicas
no âmbito do Estado do Maranhão, que também poderá ser seguido
pelas instituições privadas de ensino, por pactuação.

Em termos gerais, sugere-se que a reabertura seja gradual e
regionalizada, com previsão a partir de julho, com a implementac’aÞo
de um rodiìzio de alunos, para que seja garantida uma distancia miìnima
de seguranc’a entre os estudantes em sala de aula e começando pela
educac’aÞo infantil (de 0 a 5 anos), priorizando filhos de pais que
trabalham fora, e depois retomando as aulas dos alunos do ensino
fundamental e médio.

O plano fundamenta-se nas seguintes determinações:
• EDUCAÇÃO INFANTIL: excepcionalmente, poderá reabrir

antes de julho, tendo rodízio de alunos na escola. Os pais com filhos na
educação infantil que trabalham fora terão prioridade nesta primeira
fase de retomada das aulas, desde que comprovem naÞo ter com quem
deixaì-los.

• ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: a retomada das aulas
presenciais para os alunos do ensino fundamental e meìdio deve se
realizar a partir de julho, em sistema de rodízio, com a reduc’aÞo do
nuìmero de estudantes por turma, já que se todos ocuparem o mesmo
espaço naÞo será possiìvel manter uma distancia de 1,5 metro entre
eles. EntaÞo, sugere-se a logística de que uma parte da turna tenha aula
em um dia e os demais, no outro dia. Nos dias que os alunos não
tiverem aulas presenciais, deverão seguir estudando pelo sistema de
educação remota (EaD) do sistema público de ensino.

Esse plano deverá seguir as orientações da Secretaria de
Estado da Saúde e estará vinculado ao seu aval.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

Ata da Terceira Sessão Extraordinária com Votação
Remota por Videoconferência, realizada na Segunda Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia primeiro de abril de
dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
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Às onze horas, conectados a vídeo conferência os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Marcos Caldas, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Desconectados os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Doutora Thaíza Hortegal, Felipe dos Pneus e
Hélio Soares. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária anunciando a
discussão e votação, em único turno, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, das Medidas
Provisórias, de autoria do Poder Executivo, nºs:  308/2020, que dispõe
sobre a prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de
débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ e 309/
2020, que isenta do pagamento do Imposto de Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal de Comunicação-ICMS, até 31 de julho
de 2020, as operações internas e de importação do exterior com
mercadorias que especifica destinadas a prevenção da COVID-19,
infecção humana a causada pelo novo corona vírus (SARS-COV-2)
bem como o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/20,de autoria da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), que aprova o
pedido de reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no
Município de Bacabal. As referidas proposições foram aprovadas e
encaminhadas à promulgação. Também foram aprovados em primeiro
e segundo turnos, o Projeto de Resolução Legislativa nº 23/2020, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre autorização da Mesa
Diretora  para realizar aquisição de cem mil cestas básicas e firmar
acordo de cooperação com órgãos da Administração Pública Estadual e
Municipal ou organizações da sociedade civil, para doação das cestas
à população de baixa renda, como medida emergencial para atenuar a
crise sanitária e econômica decorrente do novo coronavírus COVID-
19 (sars-cov-2) e das inundações de diversos municípios do estado,
com parecer favorável emitido pela Comissão  de Constituição, Justiça
e Cidadania; o Projetos de Lei nº 083/20, de autoria do Poder Executivo,
capeado pela Mensagem Governamental nº 071/2020, que institui, no
âmbito do Poder Executivo, o Programa “Farmácia Solidaria”, com
parecer favoráveis emitidos pela CCJC; pela Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho e
pela Comissão de Saúde e o Projeto de Lei nº 084/2020, de autoria do
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre as diretrizes para transferência
de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais
de Saúde no estado do maranhão e dá outras providências, com parecer
favoráveis emitidos pela CCJC e pela Comissão de Orçamento Finanças,
Fiscalização e Controle e pela Comissão de Saúde. Registra-se que o
Deputado Carlinhos Florêncio necessitou se ausentar desta Sessão
após a apreciação do primeiro da MP nº 308/2020, mas que se
manifestou favoravelmente a todas as proposições contempladas na
referida Ordem do Dia.  Concluída a apreciação da Ordem do Dia, o
Presidente fez a promulgação das matérias aprovadas nesta Sessão:
Decreto Legislativo nº 500/2020, Lei Estadual nº 11.250/2020 e
Resolução Legislativa n°1.031/2020. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Sala de Videoconferência, do Palácio Manuel
Beckman, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São
Luís, 26 de abril de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em

vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   501/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Vitória do
Mearim.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Prefeita do Município de Vitória do Mearim, através do Decreto
Municipal n.º 254, de 21 de março de 2020, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e a
COVID-19 (Doença lnfecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), bem
como para prestação de socorro e assistência humanitária à população
do município vitoriense atingido por chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4), nos termos do Decreto Estadual nº 35.672/2020, Decreto
Municipal nº 254/2020 e Instrução Normativa n° 02,  de 20 de dezembro
de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  27 de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   502/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São José de
Ribamar.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São José de Ribamar,
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento
ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 1669, de 31 de
março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município
de São José de Ribamar.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  27 de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310, DE 14 DE ABRIL DE 2020.)
LEI Nº 11.256  DE  27  DE ABRIL DE 2020

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31
de julho de 2020, as operações internas,
interestaduais e de importação, bem como as
correspondentes prestações de serviço de
transporte, praticadas por pessoas físicas e
jurídicas, contribuintes ou não do imposto,
realizadas com os equipamentos, insumos e
mercadorias que especifica destinados ao combate,
prevenção, enfrentamento e contingenciamento da
COVID-19, infecção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 310, de 14 de abril de
2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas,
interestaduais e de importação, bem como as correspondentes
prestações de serviço de transporte, praticadas por pessoas físicas e
jurídicas, contribuintes ou não do imposto, realizadas com os
equipamentos, insumos e mercadorias listados no Anexo Único desta
Lei, destinados ao combate, prevenção, enfrentamento e
contingenciamento da COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).

 Parágrafo único. A isenção de que trata o caput aplica-se também
à diferença das alíquotas interestadual e interna.

Art. 2º Não será exigido o estorno do crédito de ICMS previsto
nos incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, nas operações e prestações alcançadas pela isenção
de que trata esta Lei.

Art. 3º Excepcionalmente até 31 de julho de 2020, não será
aplicada a cobrança sobre álcool para fins não carburantes do percentual
adicional na alíquota do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços
- ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -
FUMACOP, na forma do art. 5º, inciso XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de
dezembro de 2004.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E

MERCADORIAS ABRANGIDOS PELA ISENÇÃO

ITEM NCM DESCRIÇÃO
1 2207.10.90 Solução de álcool etílico não desnaturado,

contendo, em volume, 80% ou mais de álcool
etílico

2 2207.20.19 Álcool etílico com um teor alcoólico, em
volume, igual ou superior a 70 % vol,
impróprios para consumo humano

3 2208.90.00 Solução de álcool etílico não desnaturado,
contendo, em volume, 75% de álcool etílico

4 2501.00.90 Cloreto de sódio puro
5 2804.40.00 Oxigênio medicinal
6 2811.21.00 Dióxido de carbono medicinal
7 2811.29.90 Óxido nitroso medicinal
8 2836.50.00 Carbonato de cálcio
9 2847.00.00 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),

mesmo solidificado com ureia.
10 2853.90.90 Ar comprimido medicinal
11 2915.90.41 Ácido láurico
12 2933.49.90 Cloroquina
13 Difosfato de cloroquina
14 Dicloridrato de cloroquina
15 Sulfato de hidroxicloroquina
16 2934.99.34 Ácidos nucleicos e seus sais
17 2941.90.59 Azitromicina
18 3002.12.29 Imunoglobulina C (IgC) e Imunoglobulina M

(IgM)
19 3002.12.35 Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução
20 3002.15.90 Kits de teste para Covid-19, baseados em

reações imunológicas
21 3003.20.29 Azitromicina
22 3003.60.00 Contendo Cloroquina
23 3003.90.79 Contendo Difosfato de cloroquina
24 Contendo Dicloridrato de cloroquina
25 3004.20.29 Azitromicina
26 3004.60.00 Contendo Cloroquina
27 3004.90.69 Contendo Difosfato de cloroquina
28 Contendo Dicloridrato de cloroquina
29 Contendo Sulfato de hidroxicloroquina
30 3004.90.99 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),

acondicionado para uso interno ou externo como
medicamento, inclusive como antisséptico para
a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou
embalagens para venda a retalho (inclusive
diretamente a hospitais) para esse uso

31 3005.90.12 Curativos (pensos) reabsorvíveis de
copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico

32 3005.90.19 Curativos (pensos) reabsorvíveis para uso
hospitalar

33 3005.90.20 Campos cirúrgicos, de falso tecido
34 3005.90.90 Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e

artigos semelhantes, impregnados ou revestidos
de substâncias farmacêuticas ou acondicionados
em formas ou embalagens para venda a varejo
para uso médico

35 3808.94.19 Desinfetantes em formas ou embalagens
exclusivamente para uso direto em aplicações
domissanitárias

36 3808.94.29 Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%,
contendo, entre outros, umectantes, espessante
e regulador de pH, próprio para higienização
das mãos



TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2020                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
37 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada),

acondicionado como soluções de limpeza para
superfícies ou aparelhos

38 3822.00.90 Kits de teste para COVID-19, baseados no
teste de ácido nucleico da reação em cadeia da
polimerase (PCR)

39 3906.90.19 Polímeros acrílicos em líquidos e pastas,
incluindo as dispersões (emulsões e
suspensões) e as soluções;

40 3906.90.43 Carboxipolimetileno, em pó
41 3926.20.00 Vestuário e seus acessórios de proteção, de

plástico
42 Luvas de proteção, de plástico
43 3926.90.40 Artigos de laboratório ou de farmácia
44 3926.90.90 Presilha plástica para máscara de proteção

individual, própria para prender o tirante de
fixação na cabeça do usuário

45 Clip nasal plástico, próprio para máscara de
proteção individual

46 Máscaras de proteção, de plástico
47 Almofadas de plástico de espuma, com correias

de velcro, protetores de braço integrados e apoio
de cabeça, correias para o corpo, lençóis de
elevação, apertos de mão e máscaras faciais,
dos tipos utilizados para posicionamento de
pacientes durante procedimentos médicos

48 Cortinas estéreis de uso único e coberturas de
plástico, do tipo usado para proteger o campo
estéril nas salas cirúrgicas

49 Decantadores estéreis de plásticos de
poliestireno, cada um dos tipos utilizados para
transferir produtos assépticos ou medicamentos
de ou para sacos, frascos ou recipientes de vidro
estéreis

50 Recipientes de plástico moldado, com presilhas
para reter os fios-guia durante procedimentos
cirúrgicos

51 Artigos de uso cirúrgico, de plástico
52 4001.10.00 Látex de borracha natural, mesmo pré-

vulcanizado
53 4015.11.00 Luvas, mitenes e semelhantes para cirurgia
54 4015.19.00 Luvas, mitenes e semelhantes para uso

hospitalar
55 4818.90.90 Lençóis de papel
56 5601.22.99 Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos

destas pastas (ouates) para uso hospitalar
57 5603.12.40 Falsos tecidos, mesmo impregnados,

revestidos, recobertos ou estratificados, de
polipropileno, com peso superior a 25 g/m²,
mas não superior a 70 g/m²

58 5603.13.40 Falsos tecidos, mesmo impregnados,
revestidos, recobertos ou estratificados, de

59 polipropileno, com peso superior a 70 g/m²,
mas não superior a 150 g/m²

60 5603.14.30 Falsos tecidos, mesmo impregnados,
revestidos, recobertos ou estratificados, de
polipropileno, com peso superior a 150 g/m²

61 6116.10.00 Luvas de malha de proteção, impregnadas ou
cobertas com plástico ou borracha

62 6210.10.00 Vestuário de proteção de falso tecido, mesmo
impregnado, revestido, recoberto ou
estratificado, com tecidos

63 6210.20.00 Capas, casacos e artigos semelhantes de
proteção, de uso masculino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou

estratificados, com plástico ou com outras
matérias, ou de tecidos com borracha

64 6210.30.00 Capas, casacos e artigos semelhante de
proteção, de uso feminino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou
estratificados, com plástico ou com outras
matérias, ou de tecidos com borracha

65 6210.40.00 Vestuário de uso masculino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou
estratificados, com plástico ou com outras
matérias, ou de tecidos com borracha

66 6210.50.00 Vestuário de uso feminino, de tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou
estratificados, com plástico ou com outras
matérias, ou de tecidos com borracha

67 6216.00.00 Luvas de proteção têxteis, exceto de malha
68 6307.90.10 Máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas,

toucas de proteção, capas descartáveis,
material hospitalar descartável, protetores de
pés (propé), de falso tecido

69 6307.90.90 Compressas frias que consistem em compressas
frias de reação química endotérmica de uso
único, instantâneas, combinadas com um
revestimento externo de têxteis

70 Compressas oculares, cada uma consistindo de
uma capa de tecido cheia de contas de sílica ou
gel, com ou sem uma tira de velcro

71 Máscaras faciais de uso único, de tecidos
72 Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma

com mangas de tecido removível, na forma de
corações, círculos ou quadrantes

73 Embalagens a quente de material têxtil de uso
único (reação química exotérmica)

74 Esponjas de laparotomia de algodão
75 Correias de segurança ou de proteção do

paciente de materiais têxteis, com prendedores
de gancho e laço ou trava de escada

76 Mangas de manguito de pressão única de
material têxtil

77 Esponjas de gaze tecida de algodão em
tamanhos quadrados ou retangulares

78 6505.00.22 Gorros de fibras sintéticas ou artificiais
79 7311.00.00 Recipientes para gases comprimidos ou

liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço (para
gases medicinais)

80 7326.20.00 Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou
aço, próprio para máscara de proteção
individual

81 8419.20.00 Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de
laboratório

82 8514.40.00 Aparelhos para tratamento térmico de matérias
por indução ou por perdas dielétricas
(Equipamento de RT-PCR)

83 9004.90.20 Óculos de segurança
84 9004.90.90 Viseiras de segurança
85 9018.19.80 Hemogasômetro, aplicação para análise

automática de PH, PCO2 e PO2
86 9018.31.11 Seringas de plástico com capacidade inferior

ou igual a 2 cm³
87 9018.31.19 Seringas
88 9018.31.90 Seringas
89 9018.32.12 De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e

diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm,
do tipo das utilizadas com bolsas de sangue

90 9018.32.19 Agulhas tubulares de metal
91 9018.32.20 Agulhas para suturas
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92 9018.39.10 Agulhas para medicina e cirurgia
93 9018.39.22 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para

embolectomia arterial
94 9018.39.23 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para

termodiluição
95 9018.39.24 Cateteres intravenosos periféricos, de

poliuretano ou de copolímero de etileno-
tetrafluoretileno (ETFE)

96 9018.39.29 Agulhas tubulares de metal e agulhas para
suturas

97 9018.39.91 Artigo para fístula arteriovenosa, composto de
agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo
plástico com conector e obturador

98 9018.39.99 Tubo laríngeo, de plástico, próprio para
procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de
rotina, com ventilação espontânea e/ou
controlada

99 Seringas, agulhas, cateteres,  cânulas e
instrumentos semelhantes

100 9018.90.10 Para transfusão de sangue ou infusão
intravenosa

101 9018.90.99 Oxigenação por membrana extracorpórea
(OMEC)

102 Kits de intubação
103 9019.20.10 Aparelhos de ozonoterapia
104 9019.20.30 Aparelhos respiratórios de reanimação
105 9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço)
106 9019.20.90 Ventiladores médicos (aparelhos de respiração

artificial)
107 9020.00.10 Máscaras contra gases
108 9020.00.90 Aparelhos respiratórios e máscaras contra

gases, exceto as máscaras de proteção
desprovidas de mecanismo e de elemento
filtrante amovível
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109 9025.11.10 Termômetros clínicos
110 9025.19.90 Termômetros digitais ou termômetros

infravermelhos
111 9027.80.99 Instrumentos e aparelhos utilizados em

laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro
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São Luís (MA), 22 de abril de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão NESTA
Assunto: Fim da Gestão 2018-2020

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, comunico-lhe o
encerramento da minha gestão a frente do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, ao tempo em que informo que, a partir do dia 24.04.2020,
esta Egrégia Corte será presidida pelo Desembargador Lourival de
Jesus Serejo.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519


