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PROJETO DE LEI N 177 / 2020

Obriga, no Estado do Maranhão, os Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS e os órgãos
responsáveis pelo ensino fundamental e médio,
solicitar informações dos dados da fatura de
energia elétrica e NIS quando da efetivação das
matrículas e realização de outros cadastros, e dá
outras providências.

Art. 1º Os órgãos responsáveis pelo ensino público fundamental
e médio no Estado do Maranhão deverão requerer, ao tempo da
matrícula, que os interessados informem o número de identificação
social e o número de cadastro junto à distribuidora de energia elétrica,
requerendo a apresentação de fatura de energia recente e o NIS do
responsável pelo estudante.

§ 1º As informações coletadas deverão ser inseridas no banco
de dados da Secretaria de Educação – SEDUC;

§2º A concessionária de distribuição de energia elétrica poderá
ter acesso à informações constantes do cadastro em questão,
comprometendo-se a manter o sigilo e a utilizá-la exclusivamente a fim
de operacionalizar a fruição de benefícios sociais ou para a prestação
do serviço público de distribuição de energia elétrica;

Art. 2º Fica determinado que os Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS, deverão, obrigatoriamente, requerer cópia
da fatura de energia recente e do NIS para cadastro no banco de dados
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES/MA).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 25 de maio de 2020. -NETO EVANGELISTA -

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto legislativo visa aprimorar os instrumentos
de buscas de famílias de baixa renda com vistas a aumentar o número
de beneficiários do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica no Estado
do Maranhão, conferidos pela Lei Federal nº 12.212/10, de 20 de janeiro
de 2010, por meio da atuação dos profissionais da rede de educação e
também de funcionários do CRAS de todos os Municípios do Estado.

É importante contextualizar que no Estado do Maranhão,
constatou-se que mais de 400.000 (quatrocentos mil) famílias não
usufruem dos benefícios da Tarifa Social, mesmo fazendo jus ao
benefício, haja vista que em torno de 800.000 (oitocentos mil) famílias
foram agraciadas, ao passo que há um potencial de atingir 1.200.000
(um milhão e duzentas mil) famílias.

As maiores dificuldades para implementação da política pública
que estabelece descontos de até 65% na conta de luz das famílias
carentes residem na falta de informação dos usuários sobre os direitos,
bem como na burocracia para se solicitar, pois o cidadão deve obter o
Número de Identificação Social (NIS) junto ao CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) no Município, e, após, se dirigir ate
a concessionária para postular a inserção ao programa.

Por meio deste projeto os funcionários da educação pública
informarão, por meio de um sistema eletrônico, o Número de
Identificação Social e o número de cadastro junto à distribuidora de
energia local, dados estes suficientes para que a concessionária, de
ofício, possa identificar e inserir o responsável legal ao Programa de
Tarifa Social de Energia Elétrica.

Noutro giro, o diploma estabelece que os funcionários do CRAS
deverão requerer, no momento de efetuar o cadastro no caderno verde
do Cadúnico, a conta de luz atualizada. Tal se faz necessário para que
haja a otimização na identificação e inserção das famílias pela própria
concessionária.

Desse modo, caso a inserção seja feita de ofício, a população
de baixa renda fará jus ao benefício independentemente do usuário

dispor da informação clara e precisa sobre o programa e sem a
necessidade de dirigir até as unidades físicas da concessionária.

No que se refere a legitimidade é de competência comum entre
os entes federativos legislar sobre a educação e, na forma do art. 24,
inciso IX da CRFB/88  e atende os objetivos da Constituição da
República Federativa do Brasil e a efetivação de políticas públicas
redutoras de desigualdades sociais

Por todas as razões apresentadas, a aprovação deste projeto
facilitará o acesso da população de baixa à política pública que promove
descontos nas contas de luz.

São Luís, 25 de maio de 2020. -NETO EVANGELISTA -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 178 / 2020

Dispõe sobre a comunicação a órgãos de
segurança pública de ocorrência, ou indício de
ocorrência, de violência doméstica e familiar contra
mulher, criança, adolescente ou idoso nos
condomínios residenciais localizados no Estado
do Maranhão, durante o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de Covid-19.

Art. 1º – Os síndicos e administradores responsáveis pelos
condomínios residenciais localizados no Estado ficam obrigados a
comunicar à Polícia Civil  ou à Polícia Militar do Estado  Maranhãos a
ocorrência, ou o indício de ocorrência, nas dependências do condomínio,
de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente
ou idoso de que vierem a ter conhecimento.

Parágrafo único – A comunicação de que trata o caput deverá
conter informações que permitam a identificação da vítima e do autor
do ato de violência e será realizada por meio dos canais disponibilizados
pelos órgãos de segurança pública para recebimento de denúncias de
crimes.

Art. 2º – É obrigatória a afixação, nas áreas de uso comum dos
condomínios residenciais localizados no Estado, de cartazes, placas
ou comunicados que informem sobre o disposto nesta lei e incentivem
os condôminos a notificar o síndico ou o administrador da ocorrência,
ou do indício de ocorrência, de violência doméstica e familiar contra
mulher, criança, adolescente ou idoso nas dependências do condomínio.

Art. 3º – As obrigações previstas nesta lei vigorarão enquanto
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de
Covid-19, declarado pelo Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Neto Evangelista
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A medida em que pandemia mundial de COVID-19 se espalha
pelo mundo, organismos de enfrentamento à violência registram um
aumento expressivo dos casos de violência doméstica e familiar
relacionados às condições de isolamento social.

O presente projeto visa assegurar a integridade física e
emocional das mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, que sob
regime de isolamento social têm menos condições de denunciar e sair
de maneira segura da situação de violência doméstica.

Diante da complexidade inerente ao problema da violência
contra as mulheres, crianças, adolescentes ou idosos especialmente no
contexto de uma pandemia, faz-se necessário que o poder legislativo
se debruçe sobre o tema e contribua na elaboração de normas jurídicas
que assegurem o acesso a um conjunto de serviços essenciais a serem
prestados por diferentes setores, como saúde, justiça, proteção social.

Por sua vez, o contexto de isolamento social demanda uma
ação integrada entre as autoridades competentes para que os
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procedimentos de realização de denúncias e concessão de medidas
protetivas de urgência sejam adaptados e atendam concretamente às
necessidades.

Em razão do exposto, visando minimizar os impactos da
pandemia do Covid-19 sobre as mulheres, crianças, adolescentes ou
idosos em situação de violência no estado do Maranhão, apresentamos
o presente Projeto de Lei e contamos com o apoio dos nobres pares
para a implementação dessa medida.

PROJETO DE LEI N° 179 / 2020

Dispõe sobre o pagamento do adicional de
insalubridade no percentual de 40% a todo
trabalhador do Sistema de Segurança Pública
durante a pandemia causada pelo COVID-19
(Coronavírus).

Art. 1º A todos os profissionais vinculados ao Sistema de
Segurança Pública do Estado do Maranhão e aos seus Municípios fica
assegurado, pelo tempo que perdurar o Estado de Calamidade Pública
no âmbito do Estado do Maranhão em decorrência da pandemia do
novo Coronavírus COVID - 19, a percepção do adicional de
insalubridade de 40% calculado sobre o valor do salário do trabalhador.

Parágrafo único. Compreende a categoria mencionada no caput
os policiais e bombeiros tanto civis quanto militares e os profissionais
que integram o Sistema de Administração Penitenciária.

Art. 2º Aos profissionais que já percebam o referido adicional
em incidência ou percentagens menores aplica-se o percentual na forma
prevista no artigo 1º.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará no prazo de 10 (dez)
dias esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 27 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, art. 7º, inciso XXIII, prevê o pagamento
de adicional de insalubridade, para os trabalhadores que exerçam
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. A CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, no Capítulo V – Da Segurança e da
Medicina do Trabalho, dedica a Seção XIII – às Atividades Insalubres
e Perigosas dos trabalhadores celetistas, cujo artigo 192, assegura-lhes
a percepção de adicional de insalubridade respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do
salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus: máximo, médio e
mínimo.

Os agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde
do trabalhador bem como os respectivos limites de tolerância são
descritos pela NR nº 15, da Portaria 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho. Os trabalhadores de saúde estão expostos aos riscos de
contraírem as doenças que dispõem a combater. Foram assim com a
AIDS, com a Tuberculose, hepatites virais, leptospirose, malária, febre
amarela, dengue, etc e agora estão expostos a contraírem o coronavirus.
A legislação pátria garante a esses trabalhadores, dentre outros direitos,
o de terem os riscos inerentes ao trabalho reduzidos, aposentadoria, e
o adicional de insalubridade.

Atualmente, as contaminações dos trabalhadores de segurança
pelo coronavirus já vem ocorrendo conforme destacam várias
reportagens jornalísticas. O adicional de insalubridade não cobre o
dano a que o trabalhador venha suportar em caso de contaminação ou
infecção, mas compensa e ameniza a possibilidade do dano, ou o risco
a que o trabalhador se expõe.

Por todas as razões expostas, apresento a presente Proposta,
conclamando o apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e
consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 180/2020

Dispõe sobre o tempo máximo de manifestação
dos Planos de Saúde sobre autorização de
procedimentos requisitados para pacientes com
COVID-19.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º - Fica estabelecido às operadoras de plano de saúde

a obrigação de manifestarem-se no prazo máximo de 6 (seis) horas
sobre os procedimentos requisitados pelos médicos para tratamento
de pacientes com COVID-19.

Artigo 2º - A manifestação deve ser fundamentada e por escrito,
seja ela autorizando ou negando o procedimento.

Artigo 3º - O descumprimento total ou parcial do disposto na
presente Lei sujeitará o infrator às sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990), além
das outras penalidades cabíveis.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
com vigência enquanto perdurar as medidas adotadas para o combate à
pandemia causada pelo corona vírus.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa a proteção dos consumidores
maranhenses ao proibir a conduta reincidente e abusiva das operadoras
de planos de saúde de silenciar durante tempo excessivo quanto aos
procedimentos requisitados pelos médicos no tratamento dos pacientes
infectados pelo corona vírus.

Estamos passando por uma pandemia mundial, a qual exige
medidas rápidas, principalmente na defesa da saúde e vida dos pacientes
acometidos com a COVID-19.

Ocorre que o esforço dos médicos e demais profissionais de
saúde muitas vezes torna-se em vão em razão da demora imposta pelo
excesso de burocracia que os planos de saúde sempre impuseram aos
seus consumidores, e que mesmo neste cenário, não foi minimizado.

Ora, do que já se descobriu sobre essa nova doença uma das
maiores características é a sua rápida evolução e, consequentemente, a
necessidade de tratamento e intervenção médica o mais breve possível,
o que tem se tornado impossível em razão da demora para autorização
de procedimentos pelos planos de saúde.

Em determinados casos a operadora chega a informar que a
autorização pode se dar no prazo de 48 horas, o que pode significar a
morte do paciente.

A resposta deve ser rápida, inclusive se for negativa; o que é
inadmissível é o silêncio ou demora em um cenário onde mais que
nunca o tempo pode significar a vida ou morte das pessoas.

Já é entendimento consolidado nos Tribunais pátrios que os
procedimentos requisitados são de escolha dos médicos, portanto, há
que se dar ao pedido feito por este profissional o benefício de que o
seu fim é a manutenção da vida do paciente. Não pode a burocracia
excessiva dos planos de saúde ser causa de fim diverso.

Várias já foram as medidas tomadas por este Poder Legislativo
com o mesmo fim. Outras esferas também agem neste intuito, como
exemplo a Agência Nacional de Saúde (ANS) que obrigou as operadoras
a incluir no rol dos procedimentos básicos o teste para detecção do
vírus.
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A presente lei visa, portanto, a proteção de uma grande parcela

dos consumidores maranhenses, não só de seus direitos mas de suas
vidas.

Dessa forma, apresentamos a presente proposição contando
com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto.

CÉSAR PIRES
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 181 / 2020

Dispõe sobre o fornecimento gratuito de
equipamentos de proteção individual para os
funcionários e colaboradores de todos os
estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços no âmbito do Estado do
Maranhão durante a pandemia causada pelo novo
coronavírus.

Art.1º Os estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços no âmbito do Estado do Maranhão que
funcionarem, com ou sem restrições, durante período da pandemia
decorrente do novo coronavírus, deverão disponibilizar, gratuitamente,
a todos os seus funcionários e colaboradores, independentemente da
natureza do vínculo de trabalho, máscaras apropriadas e, quando
necessário, dependendo da atividade desenvolvida, luvas descartáveis
e aventais, além de outros equipamentos de proteção individual –
EPIs.

Parágrafo único. O fornecimento previsto neste artigo deverá
observar a quantidade necessária em razão do tempo de vida útil de
cada insumo, de modo que o funcionário ou colaborador não seja
prejudicado pela ausência ou inadequação do respectivo material.

Art. 2º O fornecimento gratuito dos insumos previstos no art.
1º não desobriga os estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços, a exemplo de lojas, supermercados, postos de
combustíveis, hotéis e congêneres, a disponibilizarem para os seus

funcionários e colaboradores local acessível para higienização das mãos
com água corrente e sabão líquido ou álcool em gel e toalhas de papel
descartável.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará a
aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 6.437/
77.

Art. 4º O Poder Executivo Estadual poderá regulamentar esta
Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando seus efeitos limitados ao período de vigência do estado de
calamidade pública decorrente do coronavírus decretado pelo Poder
Executivo Estadual.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 26 de maio de 2020. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Na eminência de reabertura gradual do comércio como um todo,
notadamente  os estabelecimentos públicos, industriais, comerciais,
bancários e de serviços, é de suma importância a implantação de medidas
complementares que visem a segurança da sociedade civil e de todos os
funcionários e colaboradores das organizações acima mencionadas.

Nossa realidade como sociedade organizada será modificada e
juntamente com isso a implantação de novas políticas públicas trazem
à tona presente proposição.

Obviamente que nosso projeto busca alinhar as atividades do
setor de comércio e serviço para que assim que o Poder Executivo
acenar com a liberação das atividades de forma gradativa, já tenhamos
uma normativa com medidas de segurança e proteção da saúde, seja do
consumidor ou contratante de serviços, e também dos colaboradores
dessas empresas e estabelecimentos.

Diante da relevância do tema apresentado, solicito dos Nobres
Deputados, a aprovação do Projeto de Lei em tela.
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