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São Luis, em 24 de junho de 2020.

Ao Senhor
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luis – Ma
Ass:of. Nº /2020 -Encaminha PL que dá nova redação a Lei nº 8.077.

Senhor Presidente;

O presente projeto de lei, relativo à organização administrativa do
Ministério Público, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça
(Constituição Estadual, art. 42 c/c. a Lei Complementar nº 013/1991, art.
8º, II), trata de proposta de alteração (nova redação) do art. 11-C da Lei nº
8.077, de 07 de janeiro de 2004 (DOE 18/10/2004), que dispõe sobre a
criação de Carreira e Cargos de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão, fixa os valores de sua remuneração, e dá
outras providências.

De acordo com a redação vigente do dispositivo que se pretende
conferir nova redação, o servidor público efetivo, colocado à disposição do
Ministério Público do Maranhão, que venha a ser nomeado para o exercício
de cargo em comissão, percebe a remuneração de seu cargo de origem,
acrescida de oitenta e cinco por cento do vencimento do cargo comissionado,
a título de representação, não podendo a soma desta com a retribuição
daquele exceder o vencimento do cargo comissionado de Diretor-Geral.

Entretanto, também de acordo com a mesma Lei nº 8.077, de 07 de
janeiro de 2004, o servidor de provimento efetivo do Ministério Público
do Maranhão, nomeado para o exercício de cargo em comissão, percebe a
remuneração de seu cargo, acrescida de oitenta e cinco por cento do
vencimento do cargo comissionado, a título de representação, sem o limite-
teto do vencimento do cargo comissionado de Diretor-Geral (mas vinculado,
evidentemente, a não poder a soma dessa verba com a remuneração mensal
exceder o teto remuneratório constitucional).

Ocorre que essas normas dissonantes da Lei nº 8.077, de 07 de
janeiro de 2004, vão de encontro ao exercício da plena competência do
Procurador-Geral de Justiça para praticar os atos e decidir as questões
relativas à administração geral e à execução orçamentária do Ministério
Público (atos de gestão), prevista no art. 8º, VI, da Lei Complementar
Estadual nº 013/1993 (dispõe sobre a organização, atribuições e estatuto
do Ministério Público do Estado do Maranhão), trazendo grave entrave ao
exercício da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,
também assegurada pela Lei Complementar Estadual nº 013/1993, e ao
pleno exercício da chefia do Ministério Público pelo Procurador-Geral de
Justiça (Lei Complementar Estadual nº 013/1993, art. 8º, I).

Nesta linha, na prática, a disposição atual do art. 11-C da Lei nº
8.077, de 07 de janeiro de 2004, acaba por impedir ou dificultar que o
Procurador-Geral de Justiça, no exercício pleno da chefia do Ministério
Público, possa buscar o interesse público, por meio do recebimento, em
cessão, de servidores públicos gabaritados e experientes, não componentes
de seu quadro próprio de servidores, para o exercício de cargos em comissão
no Ministério Público, tudo em detrimento do princípio constitucional da
eficiência, o qual tem o sentido de zelar pela boa administração na busca de
atingir-se os anseios da sociedade pelo cumprimento dos melhores resultados
pela Administração Pública.

Ademais, a redação atual do art. 11-C da Lei nº 8.077, de 07 de
janeiro de 2004, estabelece uma distinção não recepcionada pelo Órgão
Nacional de Controle Externo do Ministério Público (Conselho Nacional
do Ministério Público-CNMP), na Resolução atinente ao teto remuneratório
de membros e servidores dos Ministérios Públicos estaduais, na medida
em que a Resolução nº 10-CNMP, de 19 de junho de 2006, que dispõe
sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores
do Ministério Público da União e para os servidores e membros dos
Ministérios Públicos dos Estados que não adotam o subsídio, estabelece

como teto remuneratório para membros e servidores dos Ministérios
Públicos Estaduais o correspondente ao subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

De se ressaltar que a alteração legislativa proposta não implica em
aumento de despesas, vez que não cria qualquer cargo, bem como já há
dispositivo na mesma lei permitindo o pagamento dos vencimentos a
ocupantes de cargos comissionados no Ministério Público até o teto
remuneratório constitucional e, em especial, se trata apenas de mais uma
opção legal que passa a dispor o Procurador-Geral de Justiça para compor
o seu quadro de servidores ocupantes de cargos em comissão, com
membros, servidores ativos ou servidores cedidos de outros órgãos
públicos.

Não se olvide, ainda, que a cessão de servidor a outro órgão é ato
discricionário, submetido ao juízo de conveniência ou oportunidade do
órgão cedente e do órgão cessionário, sendo medida de natureza precária e
transitória, caraterística também da própria cessão e ainda da continuidade
do exercício do cargo em comissão pelo servidor cedido.

Por estes motivos, deixamos de apresentar estimativa do impacto
orçamentário-financeiro (LRF, art. 14, caput, art. 16, I e art. 17, § 1º), a
demonstração da origem dos recursos para seu custeio (LRF, art. 17, § 1º)
e a indicação de medidas de compensação (LRF, art. 14, II).

Destarte, com o presente projeto de lei, almeja o Ministério Público
do Estado do Maranhão ajustar as normas que regem a Carreira e os
Cargos de Apoio Técnico-Administrativo da Instituição ao exercício pleno
da sua chefia pelo Procurador-Geral de Justiça, para que este possa, na
busca do interesse público e observando o princípio constitucional da
efetividade, ter mais um componente para exercer plenamente a sua gestão
e cumprir os melhores resultados na Administração do Ministério Público
do Maranhão, alcançando o melhor aproveitamento de recursos técnicos e
humanos, pelo que requer-se que a presente proposição seja apreciada
com a celeridade possível nas comissões temáticas e no Plenário da
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Certo de contar com o apoio dessa Augusta Casa.
Cordialmente ,

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
Procurador-Geral de Justiça

PROJETO LEI Nº 239/ 2020

Dá nova redação ao Art. 11-C da Lei nº 8.077, de 07
de janeiro de 2004, que dispõe sobre a criação de
Carreira e Cargos de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público do Estado do Maranhão, fixa
os valores de sua remuneração, e dá outras
providências.

 Art. 1º O Art. 11-C da Lei nº 8.077, de 07 de janeiro de 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11-C – O servidor efetivo colocado à disposição do
Ministério Público, quando nomeado para cargo em comissão,
perceberá a remuneração de seu cargo de origem, acrescida de
oitenta e cinco por cento do vencimento do cargo comissionado,
a título de representação, não podendo a soma dessa verba com
a remuneração do cargo de origem exceder o teto remuneratório
constitucional”. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

, EM 24 DE JUNHO DE 2020.

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau
Procurador Geral de Justiça
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MENSAGEM N° 052 /2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

São Luís, 22 de junho de 2020.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui a Política
Estadual de Turismo, o Sistema Estadual de Turismo, o Calendário Oficial
de Eventos Turísticos do Maranhão e dispõe sobre a prestação de serviços
turísticos no Estado.

É consabido que, na forma do art. 180 da Constituição Federal,
compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
promoção e o incentivo do turismo, enquanto fator de desenvolvimento
social e econômico. No mesmo sentido, os incisos VII e VIII do art. 24 do
texto constitucional de 1988 dispõem que a proteção do patrimônio
turístico e a responsabilidade por danos aos bens e direitos de valor turístico
são de competência concorrente dos entes federados.

Em âmbito estadual, a Constituição do Estado do Maranhão (art.
175) estabelece que o Estado reconhecerá, apoiará e incentivará o turismo
como atividade econômica e forma de promoção social e cultural, devendo,
em conjunto corn os segmentos envolvidos no setor, definir a Política
Estadual de Turismo, mediante plano integrado e permanente.

A Lei Federal n° 11.771, de 17de setembro de 2008, estabelece
como objetivos da Política Nacional de Turismo, a promoção,
descentralização e regionalização do turismo, estimulando Estados, Distrito
Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas
de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a
efetiva participação das comunidades receptoras nos beneficios advindos
da atividade econômica (art. 5°, VI).

Nessa perspectiva, o Projeto de Lei em comento tem por finalidade
instituir a Política Estadual de Turismo, o Sistema Estadual de Turismo, o
Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão, além de dispor
sobre a prestação de serviços turísticos no Estado.

A Polícia de Turismo do Estado do Maranhão tem o objetivo de
concretizar mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento,
fiscalização e estímulo ao setor turístico, bem como disciplinar a prestação
de serviços turísticos. Dentre outros, rege-se pelos princípios da qualidade
e da inclusão produtiva e social, os quais visam ao desenvolvimento de
práticas e padrões de qualidade nos destinos, produtos, serviços e atividades
profissionais, estabelecendo critérios de fiscalização e certificação, bem
como à garantia do acesso de maior número de pessoas aos beneficios da
atividade econômica do turismo, reduzindo as desigualdades sociais por
meio da geração de negócios, emprego e renda.

Na oportunidade, são instituídos, ainda, o Sistema Estadual de
Turismo e o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão.

O Sistema Estadual de Turismo consiste no conjunto articulado e
integrado de normas, instituições, mecanismos e instrumentos de
planejamento, fomento, financiamento, informação, formação, participação
e controle social, que tem como finalidade a garantia da gestão democrática
e permanente da Política Estadual de Turismo.

O Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão, por seu
turno, terá por finalidade registrar, divulgar e promover os principais
eventos turísticos do Estado.

Por fim, são estabelecidas regras acerca da prestação de serviços
turísticos no Estado, as quais versam, por exemplo, sobre os direitos e
deveres dos prestadores e dos usuários de serviços turísticos, bem como
sobre monitoramento e controle de qualidade.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, no
fomento da atividade turística no Estado, minha expectativa é de que o
digno Parlamento lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 233/2020

Institui a Política Estadual de Turismo, o Sistema
Estadual de Turismo, o Calendário Oficial de Eventos
Turísticos do Maranhão e dispõe sobre a prestação
de serviços turísticos no Estado.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 Esta Lei institui a Política Estadual de Turismo, o Sistema
Estadual de Turismo, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do
Maranhão e dispõe sobre a prestação de serviços turísticos no Estado.

Art. 20 Para os fins desta Lei, considera-se:
I - turismo: a atividade econômica decorrente de viagens e

respectivas permanências de pessoas em lugares distintos dos que vivem,
por período de tempo inferior a 01 (um) ano consecutivo, e superior a 24
(vinte e quatro) horas, com a finalidade de lazer, negócios, cultura, religião,
entretenimento e outros;.

II - polo turístico: território formado pelo conjunto de municípios
turísticos ou de interesse turístico, com afinidades culturais ou naturais
suficientes para possibilitar o planejamento e organização integrada, bem
como a oferta de produtos turísticos mais competitivos nos diferentes
mercados;

III - município turístico: aquele que possui atrativo turístico,
infraestrutura, produtos e serviços adequados que atendam ao fluxo
existente;

IV - Atividades Características do Turismo - ACT: atividades
ligadas à hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, recepção
turística, eventos, recreação e entretenimento, além de outras utilizadas
pelos turistas em seus deslocamentos;

V - produtos turísticos: atrativos, infraestrutura, equipamentos e
serviços turísticos, acrescidos de facilidades, ofertados no mercado de
forma organizada, mediante gestão integrada;

VI - destino turístico ou núcleo receptor: espaço geográfico onde
são ofertados os produtos turísticos;

VII - segmentação turística: forma de organização do turismo
baseada nos elementos de identidade da oferta, nas características e variáveis
da demanda, para fins de planejamento, gestão e mercado.

VIII - Conta Satélite do Turismo - CST: ferramenta estatística
desenhada para medir o consumo de bens e serviços turísticos e não
turísticos de uma determinada região de acordo com padrões e conceitos
internacionais, permitindo comparações com outros setores econômicos.

Parágrafo único. As viagens e estadas de que trata o inciso I deste
artigo devem gerar movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e
receitas públicas, constituindo instrumento de desenvolvimento econômico
e social, promoção e diversidade cultural, conservação e preservação da
biodiversidade e do patrimônio histórico.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO

Art. 3° A Política Estadual de Turismo, em consonância com a Lei
Federal n 11.771, de 17 de setembro de 2008, tem o objetivo de concretizar
mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento, fiscalização e
estímulo ao setor turístico, bem como disciplinar a prestação de serviços
turísticos.

Parágrafo único. A coordenação e o monitoramento das ações
relativas à Política Estadual de Turismo competem à Secretaria de Estado
do Turismo - SETUR.

Seção I
Dos Princípios

Art. 4° São princípios orientadores da Política Estadual de
Turismo:
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I - inovação: ações de motivação a novos investimentos públicos

e privados, tanto na infraestrutura fisica e de serviços como nas ações de
incremento ao fluxo turístico;

II - qualidade: desenvolvimento de práticas e padrões de qualidade
nos destinos, produtos, serviços e atividades profissionais, reduzindo a
informalidade e estabelecendo critérios de fiscalização e certificação;

III - integração: conexão das economias locais e regionais com as
atividades características do turismo, fortalecendo a cadeia produtiva, o
modelo de governança e a articulação inter e intragovernamental;

IV - sustentabilidade: inclusão social, eficiência economica,
conservação e valorização da diversidade cultural, proteção e conservação
do meio ambiente, visando conferir melhor qualidade de vida às populações
dos destinos turísticos;

V - parcerias: articulação e gestão coordenada, envolvendo os
setores público e privado e sociedade civil, para alcançar objetivos comuns;

VI - descentralização: instrumentos de gestão participativa que
ampliem as possibilidades de organização da sociedade, destinados a
promover desconcentração das responsabilidades na gestão do
desenvolvimento do turismo, envolvendo as instâncias municipais,
regionais, estaduais e federais;

VII - democratização: condições para que a atividade turística
contemple maior número de pessoas no acesso à economia do turismo e às
atividades turísticas;

VIII - regionalização: atuação pública de integração dos destinos
turísticos para o desenvolvimento do turismo regional de forma articulada
e compartilhada entre os municípios que integram as regiões turísticas do
Estado, visando ações pactuadas, a exemplo daquelas relacionadas aos
temas de infraestrutura, marketing e educação para o turismo;

IX - inclusão produtiva e social: acesso de maior número de
pessoas aos benefícios da atividade econômica do turismo, reduzindo as
desigualdades sociais e combatendo a pobreza por meio da geração de
negócios, emprego e renda;

X - competitividade: melhor relação entre a segmentação da
demanda estabelecida e a diversificação e especialização da oferta
disponibilizada, elevando o ambiente competitivo e o nível de disputa
entre os agentes, primando pela qualidade e singularidade dos produtos
turísticos e por infraestrutura compatível;

XI - conhecimento: incentivo à produção de estudos científicos
relacionados ao turismo e fomento à profissionalização dos recursos
humanos envolvidos na atividade turística.

Seção II
Dos Objetivos

Art. 5º São objetivos da Política Estadual de Turismo:
I - reduzir as desigualdades sociais e econômicas, promover a

inclusão pelo crescimento da oferta e oportunidades de trabalho, bem
como a distribuição de renda às populações dos destinos turísticos do
Estado do Maranhão;

II - ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio
dos turistas regionais, nacionais e internacionais no Estado;

III - estimular e desenvolver o turismo interno no Estado, de
forma a aumentar o fluxo de turistas maranhenses aos municípios do
Estado, mediante a promoção, inovação e qualificação do produto turístico;

IV - beneficiar as regiões de menor nível de desenvolvimento
econômico e social, estimulando a criação, consolidação e difusão dos
produtos e destinos turísticos, com vistas a atrair turistas nacionais e
estrangeiros;

V - fomentar a captação e apoio à realização de eventos
profissionais, comerciais, esportivos e culturais, nos mercados nacional e
internacional;

VI - promover a mobilidade necessana ao desenvolvimento do
turismo, desenvolvendo ações destinadas à criação de linhas de transporte
aéreas, náuticas e terrestres;

VII - promover a formação, aperfeiçoamento, qualificação e
capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a
implementação de políticas que viabilizem o ingresso do maior número de

profissionais no mercado de trabalho;
VIII - fomentar a implantação de empreendimentos, equipamentos

e serviços de apoio ao turismo, tais como atividades de expressão cultural,
animação, informações, negócios, entretenimento, esportes, compras, lazer,
estacionamentos, marinas, bases náuticas, dentre outros atrativos com
capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência e
consumo dos turistas nas localidades;

IX - propiciar a prática de turismo sustentável, promovendo e
incentivando a adoção de modelos de menor impacto ambiental;

X - estimular a preservação da identidade cultural das comunidades
e populações tradicionais envolvidas com a atividade turística, apoiando o
resgate de suas manifestações culturais locais e dos principais elementos
de sua história;

XI - contribuir para prevenção e combate às atividades relacionadas
à exploração sexual de crianças e adolescentes, exploração do trabalho
infantil e outras que afetam a dignidade humana;

XII - ordenar, desenvolver e promover os diversos segmentos
turísticos potenciais e aqueles já existentes no Estado, em especial o cultural,
étnico, náutico, rural, aventura, religioso, sol e praia, negócios, eventos e
convenções e outros, impulsionando e difundindo suas potencialidades
para a atração de novos mercados;

XIII - incentivar e apoiar a realização dos inventários do patrimônio
e da oferta turística e suas atualizações;

XIV - manter integração com bancos públicos e agências de
fomento, com o objetivo de incentivar a criação e ampliação de linhas de
financiamento para empreendimentos turísticos, bem como para o
desenvolvimento de empresas de pequeno porte, microempresas,
cooperativas e empreendedores individuais;

XV - estimular a sustentabilidade do turismo por meio da difusão
de estudos destinados a demonstrar a viabilidade da criação de incentivos
financeiros, a exemplo do Fundo de Turismo do Estado;

XVI - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e
segurança na prestação de serviços por parte dos operadores,
empreendimentos e equipamentos turísticos com o objetivo de aumentar
a competitividade dos serviços turísticos e a produtividade dos agentes
públicos e empreendedores turísticos privados;

XVII - promover e implementar a sistematização e intercâmbio de
dados estatísticos e informações relativas às atividades e aos
empreendimentos turísticos instalados no Estado, adotando a classificação
prevista pela Organização Mundial do Turismo - OMT quanto às
Atividades Características do Turismo - ACT, visando contribuir para
implantação da Conta Satélite do Turismo, o fortalecimento e ampliação
do banco de dados, a qualidade e a credibilidade dos relatórios estatísticos
do setor turístico maranhense;

XVIII - estimular a melhoria da gestão municipal para o turismo.
Parágrafo único. O cumprimento dos objetivos referidos neste

artigo compete aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Estadual e do Sistema Estadual de Turismo, instituído por esta Lei.

Seção III
Dos Instrumentos da Política Estadual de Turismo

Art. 6° São instrumentos da Política Estadual de Turismo:
I - Plano Estratégico de Turismo do Estado do Maranhão, que

deve ser proposto pela Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, com a
função de definir áreas estratégicas, programas e ações que viabilizem o
turismo estadual, devendo ser revisto e atualizado em intervalos máximos
de 05 (cinco) anos;

II - Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal;
III - incentivos tributários, fiscais e financeiros para a ampliação,

qualificação e promoção da oferta turística estadual, disponíveis em âmbito
nacional, estadual e municipal;

IV - Observatório do Turismo do Maranhão, que consiste em
ferramenta oficial de divulgação dos estudos e pesquisas estatísticas
realizadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipais e por outras
organizações que atuam no setor.

Parágrafo único. No âmbito da Política Estadual de Turismo, cabem
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à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR a operacionalização e a
execução das ações previstas no Plano Estratégico do Turismo do
Maranhão, respeitando-se os limites legais de atuação.

Seção IV
Dos Eixos Estratégicos da Política Estadual de Turismo

Art. 7° A Política Estadual de Turismo será estruturada nos
seguintes eixos estratégicos:

I - Gestão e Fomento ao Turismo Estadual;
II - Desenvolvimento de Destinos Turísticos;
III - Promoção e Apoio à Comercialização;
IV - Regulamentação e Fiscalização da Atividade Turística.

Subseção I
Do Eixo Estratégico Gestão e Fomento ao Turismo Estadual

Art. 8° O Eixo Estratégico Gestão e Fomento ao Turismo Estadual
destina-se a:

I - desenvolver o turismo por meio de planejamento estratégico e
participativo;

II - promover a incorporação do turismo às políticas dos setores
interdependentes, compatibilizando as questões federais, macrorregionais,
estaduais e municipais;

III - viabilizar a disseminação do turismo como atividade econômica
que contribui para o desenvolvimento social, conservação e valorização do
patrimônio ambiental, valorização e resgate das tradições e diversidades
culturais, qualidade de vida das populações dos destinos turísticos e uso
racional dos recursos naturais e culturais;

IV - fomentar a realização de estudos e pesquisas que orientem o
desenvolvimento e o crescimento sustentável do setor por meio do
planejamento e monitoramento eficaz da atividade.

Subseção II
Do Eixo Estratégico Desenvolvimento de Destinos Turísticos

Art. 9° O Eixo Estratégico Desenvolvimento de Destinos Turísticos
destina-se a:

I - promover o desenvolvimento e ampliação da oferta turística
por meio da sua identificação, estruturação e diversificação;

II - dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo poder público
e pela iniciativa privada, visando maior competitividade nos diferentes
mercados;

III - fomentar a qualificação dos destinos turísticos, por meio de
ações de normatização, certificação e educação para o turismo e qualificação
profissional;

IV - estimular a integração das atividades turísticas com as
economias regionais e locais, por meio da Produção Associada ao Turismo,
tomando o turismo indutor do desenvolvimento integrado;

V - incentivar e viabilizar investimentos públicos e privados que
propiciem o desenvolvimento de novos produtos e serviços turísticos,
promovendo inovação, qualidade e integração econômica do turismo.

Subseção III
Do Eixo Estratégico Promoção e Apoio à Comercialização;

Art. 10. O eixo estratégico de promoção e apoio à comercialização
destina-se a:

I - estabelecer mecanismos de promoção do Estado como destino
turístico, mediante ações de divulgação, comercialização e capacitação dos
agentes promotores de seus produtos turísticos nos mercados regional,
nacional e internacional;

II - fomentar novas estratégias que aumentem e facilitem a
conectividade dos destinos do Estado aos principais mercados emissores
nacionais e internacionais;

III - promover a valorização das singularidades naturais e culturais

de cada uma das regiões turísticas do Estado do Maranhão.

Subseção IV
Do Eixo Estratégico Regulamentação e Fiscalização da Atividade

Turística

Art. 11. O eixo estratégico de regulamentação e fiscalização da
atividade turística destina-se a editar normas complementares à legislação
nacional para normatizar e fiscalizar as atividades e os prestadores de
serviços turísticos.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO

Art. 12. Fica instituído, nos termos desta Lei, o Sistema Estadual
de Turismo, conjunto articulado e integrado de normas, instituições,
mecanismos e instrumentos de planejamento, fomento, financiamento,
informação, formação, participação e controle social, que tem como
finalidade a garantia da gestão democrática e permanente da Política Estadual
de Turismo.

Art. 13. O Sistema Estadual de Turismo será composto pelos
seguintes órgãos, entidades e instâncias de governança:

I - Conselho Estadual de Turismo - CET;
II - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR;
III - Instâncias de Governança dos Polos Turísticos do Estado;
IV - Conselhos Municipais de Turismo;
V - Parceiros Estratégicos.

Seção I
Do Conselho Estadual de Turismo

Art. 14. O Conselho Estadual de Turismo - CET é o órgão colegiado,
vinculado à Secretaria de Turismo, de caráter consultivo e propositivo,
com a finalidade de propor ações e oferecer subsídios para a formulação da
Política Estadual de Turismo, apoiando à sua execução, de acordo com o
estabelecido nesta Lei.

Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Estadual de
Turismo será elaborado e aprovado por maioria absoluta de seus membros
e tornar-se-á público mediante ato do Chefe do Poder Executivo publicado
no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 15. A Presidência do Conselho Estadual de Turismo será
exercida pelo Secretário de Estado do Turismo.

Art. 16. O Conselho Estadual de Turismo poderá convidar outras
autoridades ou instituições a participarem de suas reuniões a título de
contribuição ao debate. .

Art. 17. A participação dos membros titulares ou suplentes do
Conselho Estadual de Turismo será considerada de relevante interesse
público, não ensejando qualquer tipo de remuneração.

Art. 18. Compete ao Conselho Estadual de Turismo:
I - propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formação

e implementação da Política Estadual de Turismo;
II - objetivar, no exercício de suas competências, o desenvolvimento

e a promoção da atividade turística no Estado do Maranhão sob a égide da
sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política;

III - incitar ações de coordenação, monitoramento, incentivo,
acompanhamento e avaliação das ações inerentes à execução dos programas
da Política Estadual de Turismo;

IV - contribuir para a promoção e divulgação do potencial turístico
do Estado do Maranhão, em âmbito local, nacional e internacional;

V - indicar processos de obtenção de maior fluidez na expansão e
melhoria da infraestrutura turística, estimulando parcerias para novos
investimentos no Estado do Maranhão;

VI - impulsionar ações que visem à integração das atividades do
setor de turismo com a Região Geo- Turística do Estado do Maranhão,
compreendendo destinos, roteiros e atividades turísticas do respectivo
Estado;

VII - incentivar a interação com entidades públicas e privadas,
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organizações não-governamentais e organizações da sociedade civil de
interesse público, nacionais e internacionais, com objetivo de incrementar
intercâmbio de novas tecnologias para o desenvolvimento turístico;

VIII - fomentar a captação e a geração de eventos, nacionais e
internacionais, no sentido de minimizar os efeitos da sazonal idade da
atividade turística, promover a geração de empregos, renda e a redução das
desigualdades regionais;

IX - viabilizar a formação e a capacitação dos profissionais que
atuam na área de turismo, visando à melhoria da qualidade e da produtividade
dos serviços prestados aos turistas;

X - estimular a criação de comitês de turismo ou fóruns de turismo
nas Regiões de Turismo do Estado do Maranhão;

XI - desenvolver atividades de conscientização turística junto à
população da Região Geo-Turística do Estado do Maranhão;

XII - auxiliar a Secretaria de Estado do Turismo - SETUR a propor
e promover, junto às autoridades competentes, atos e medidas necessárias
à ampliação e melhoria da infraestrutura e da prestação de serviços oferecidos
aos turistas.

Art. 19. O Conselho Estadual do Turismo do Estado do Maranhão
contará com um Secretário-Executivo, indicado pelo seu Presidente.

Seção II
Da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Art. 20. A Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, no âmbito
das atribuições fixadas pela Lei n° 11.000, de 02 de abril de 2019, figurará
como órgão gestor do Sistema Estadual de Turismo.

§ 1 ° A SETUR deve consignar no orçamento de seus órgãos e
entidades dotações destinadas à manutenção e ao fortalecimento do Sistema
Estadual de Turismo.

§ 2° Os órgãos e entidades da estrutura da SETUR, nas suas
respectivas áreas de competência, atuarão como unidades auxiliares de
gestão do Sistema Estadual de Turismo, disponibilizando o apoio técnico
e administrativo, nos termos previstos nesta Lei e em regulamento.

Art. 21. A SETUR é competente pela definição de diretrizes,
proposição e implementação da Política Estadual de Turismo, em todas as
suas modalidades, tais como planejamento, promoção, normatização,
qualificação, capacitação, divulgação e incentivo ao turismo, como fator de
desenvolvimento econômico e social, competindo-lhe:

I - realizar a gestão pública do turismo estadual;
II - planejar e acompanhar os planos, programas e projetos,

garantindo o seu desenvolvimento;
III - promover o desenvolvimento sustentável do turismo;
IV - promover e divulgar o destino turístico maranhense;
V - celebrar contratos, convênios e outros instrumentos legais,

com entidades públicas e privadas, objetivando a perfeita execução dos
programas, projetos e obras de infraestrutura turística que decorram do
Plano Estratégico de Turismo do Maranhão e dos Planos de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS;

VI - representar e atuar como órgão oficial de turismo do Estado
nas diferentes instâncias do setor;

VII - fiscalizar os prestadores de serviços turísticos em âmbito
estadual;

VIII - coordenar as pesquisas e estatísticas do turismo do Estado,
de modo sistemático e contínuo;

IX - estimular à participação dos municípios no Sistema Estadual
do Turismo;

X - organizar as bases de dados de informações e indicadores do
turismo;

XI - apoiar o funcionamento do Conselho Estadual de Turismo,
dos fóruns regionais de turismo e do Núcleo Estadual de Secretários e
Dirigentes Municipais de Turismo;

XII - promover a articulação entre os entes federados no
planejamento e execução de políticas do turismo;

XIII - desenvolver ações para captação de investimentos e obtenção
de incentivos.

§ 10 A fiscalização da atividade turística será exercida pela Secretaria

de Estado do Turismo - SETUR, diretamente ou por delegação do
Ministério do Turismo.

§ 20 A fiscalização de que trata o § 10 deste artigo será efetuada
pela SETUR diretamente ou em conjunto com os diversos órgãos de
fiscalização federal, estadual oumunicipal, envolvidos com a atividade
turística.

Seção III
Dos Polos e Municípios Turísticos do Estado e das Instâncias de

Governança
Subseção I

Dos Polos e Municípios Turísticos do Estado

Art. 22. Com base em critérios de identidade territorial, a Secretaria
de Estado do Turismo - SETUR estabelecerá os Polos e Municípios
Turísticos do Estado.

§ 10 Poderão ser incluídos nos Polos Turísticos, os municípios
considerados capazes de atrair fluxos turísticos, reconhecidos por sua
atratividade natural e cultural.

§ 20 As mudanças na geografia turística do Estado, com inclusão,
exclusão ou alteração de polos, circuitos e municípios turísticos, devem
ser realizadas de acordo com a Estratégia da Política de Turismo do Maranhão
e com as diretrizes do Ministério do Turismo.

Art. 23. Poderão ser criadas Áreas Especiais de Interesse Turístico
e Locais de Interesse Turístico com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento turístico da região;
II - assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e

natural;
III - orientar a alocação de recursos e incentivos.
Art. 24. Os municípios não englobados pelo Mapa do Turismo

Brasileiro, poderão ser incluídos, desde que atendam aos seguintes
requisitos:

I - apresentar inventário da oferta turística do município,
comprovando possuir:

a) potencial atrativo de ordem natural ou cultural;
b) equipamentos receptivos de alojamento e alimentação;
c) equipamentos e entidades de animação e eventos;
d) serviços de recepção turística, tais como transporte, informação,

guias, em caráter permanente ou temporário, para os municípios de demanda
sazonal;

e) órgãos ou agente público encarregado de promover e coordenar
o desenvolvimento do turismo no município;

f) existência de legislação relativa à manutenção do patrimônio
cultural ou natural do município;

g) identificação e características do mercado turístico atual do
município.

II - implantar ou estruturar Conselho Municipal de Turismo, a
fim de compor o Sistema Estadual de Turismo, conforme previsto no
inciso IV do art. 13 desta Lei;

III - mobilizar os prestadores de serviços e equipamentos turísticos
a se cadastrarem junto ao Ministério do Turismo por meio do
CADASTUR.

IV - possuir o plano estratégico de desenvolvimento do turismo
municipal.

Subseção II
Das Instâncias de Governança

Art. 25. Ficam reconhecidas as instâncias de caráter consultivo,
com a finalidade de descentralizar as ações definidas na Política Nacional
de Turismo e discutir as demandas relacionadas ao Estado do Maranhão e
seus Municípios.

Art. 26. As Instâncias de Governança dos Polos Turísticos do
Estado serão constituídas pelos setores públicos, privados, pela sociedade
civil e por representantes dos setores públicos municipais que tenham
participação ativa no processo de organização e desenvolvimento do
turismo no Estado do Maranhão.
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Art. 27. Compete às Instâncias de Governança:
I - propor ações de integração entre os entes públicos do turismo

e entidades da iniciativa privada do setor, com o objetivo de articular o
desenvolvimento do turismo no Estado;

II - apoiar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Turismo
com participação do setor público e privado dos municípios dos Polos
Turísticos;

III - apoiar o processo de descentralização das ações definidas na
Política Estadual do Turismo;

IV - apoiar a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR na
operacionalização do Plano Estadual do Turismo;

V - constituir comissões temáticas ou grupos de trabalho para
análise de assuntos inerentes à atividade turística regional.

Seção IV
Dos Conselhos Municipais de Turismo

Art. 28. Integram o Sistema Estadual de Turismo os Conselhos
Municipais de Turismo já existentes e os que vierem a ser criados por leis
municipais.

Art. 29. Aos Conselhos Municipais de Turismo, dotados de
representações local, caberá à elaboração e acompanhamento das políticas
públicas para o turismo no âmbito do município, de forma integrada com
a Secretaria Municipal de Turismo ou órgão equivalente.

Seção V
Dos Parceiros Estratégicos

Art. 30. O Sistema Estadual de Turismo poderá ter como parceiros
estratégicos para o desenvolvimento do turismo do estado.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, consideram-se
parceiros estratégicos instituições de ensino e pesquisa, órgãos de fomento
e as organizações do Sistema S (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem  Industrial -
SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Serviço Social do
Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
- SESCOOP Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Social do Transporte
- SEST).

CAPÍTULO IV
DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS TURÍSTICOS DO

MARANHÃO

Art. 31. Fica instituído o Calendário Oficial de Eventos Turísticos
do Maranhão, a ser elaborado pela Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR, com a finalidade de registrar, divulgar e promover os principais
eventos turísticos do Estado.

§ 1 ° Poderão constar do Calendário Oficial a que se refere o caput
deste artigo eventos culturais, históricos, esportivos, religiosos, cívicos e
festivos que tenham sido realizados por, no mínimo, 03 (três) vezes
consecutivas, no período a ser fixado pela Secretaria de Estado do Turismo
e sejam comprovadamente geradores de fluxo turístico.

§ 2° O Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão
deverá ser apreciado e aprovado pelo Conselho Estadual do Turismo,
podendo ser revisto a qualquer tempo.

Art. 32. Os municípios turísticos deverão encaminhar, anualmente,
à SETUR, a respectiva programação de eventos, na qual deverão constar
todas as informações que poderão ser incluídas no Calendário Oficial de
Eventos Turísticos do Maranhão, nos termos do art. 31, § 2° desta Lei.

CAPÍTULO V
DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS

Art. 33. O Estado do Maranhão promoverá e desenvolverá os
segmentos de impacto no turismo do estado, observando a legislação

estadual e federal sobre a matéria.
Art. 34. O Turismo de Aventura e o Turismo Náutico deverão ser

fiscalizados pelo Estado para o cumprimento da Lei Federal n” 11.771, de
17 de setembro de 2008.

Art. 35. Cabe à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR dispor
sobre os segmentos turísticos no Estado do Maranhão, tendo por objetivos:

I - promover a criação, consolidação e difusão dos produtos e
destinos por meio da conservação dos recursos naturais e do patrimônio
cultural, a fim de atrair turistas nacionais e estrangeiros, buscando beneficiar
as diversas regiões do Estado;

II - estimular o empreendedorismo, o associativismo, a qualificação
profissional e dos negócios existentes, para fortalecimento da cadeia
produtiva das atividades inerentes ao segmento;

III - estimular a valorização das culturas regionais, das formas de
vida do campo e dos processos produtivos tradicionais;

IV - fomentar programas estratégicos de apoio à realização de
eventos segmentados.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS

Seção I
Dos Prestadores de Serviços Turísticos

Subseção I
Das Regras Gerais

Art. 36. São prestadores de serviços turísticos as sociedades
empresanais, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços
sociais autônomos cadastrados, no Ministério do Turismo, na forma da
Lei Federal n” 11.771, de 17 de setembro de 2008, que exerçam as seguintes
atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:

I - meios de hospedagem;
II - agências de turismo;
III - transportadoras turísticas;
IV - organizadoras de eventos;
V - parques temáticos;
VI - acampamentos turísticos.
§ 1° Os Guias de Turismo, regidos pela Lei Federal n? 8.623, de

28 de janeiro de 1993, são igualmente considerados prestadores de serviços
turísticos, desde que cadastrados no Ministério do Turismo.

§ 2° Atendidas as condições próprias estabelecidas em legislação
específica, consideram-se prestadores de serviços turísticos as sociedades
empresárias que optarem por se cadastrar no Ministério do Turismo, na
forma da Lei Federal n” 11.771, de 17 de setembro de 2008, que exerçam
atividades relacionadas às seguintes áreas de atuação:

I - restaurantes, lanchonetes, bares e similares;
II - centros ou locais destinados a convenções ou feiras, exposições

e similares;
III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de

equipamentos de entretenimento e lazer;
IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou

à pesca desportiva;
V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;
VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de

infraestrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios,
exposições e eventos;

VII - locadoras de veículos para turistas;
VIII - prestadores de serviços especializados no planejamento, na

realização e na promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos,
bem como a prática de suas atividades.

Art. 37. Os prestadores de serviços turísticos que não estiverem
contemplados na Lei Federal n? 11.771, de 17 de setembro de 2008,
deverão efetuar o cadastro na Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.

§ 1 ° A documentação necessária para o cadastramento previsto
no caput deste artigo será fixada em norma regulamentar expedida pela
Secretaria de Estado do Turismo.

§ 2° As filiais dos prestadores de serviços turísticos são igualmente
sujeitas ao cadastro, exceto no caso de estande de agências de turismo
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instalado em local destinado a abrigar evento de caráter temporário e cujo
funcionamento se restrinja ao período de sua realização.

§ 3° Somente poderão prestar serviços turísticos aqueles que
estiverem cadastrados junto ao Ministério do Turismo ou à Secretaria de
Estado do Turismo - SETUR.

Art. 38. E dever dos meios de hospedagem estabelecidos no Estado
do Maranhão afixar placa, em local visível e de grande circulação, informando
ser proibida a hospedagem de criança ou adolescente desacompanhadas de
seus pais ou responsáveis, visando à efetiva observância dos termos da
Lei Federal n” 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Subseção II
Dos Condutores de Visitantes

Art. 39. Fica reconhecida a atividade de Condutor de Visitantes,
que exercerá as funções de acompanhar, orientar e transmitir informações
a pessoas ou grupos em visita a determinado atrativo turístico específico.

Parágrafo único. Considera-se condutor de visitantes toda pessoa
física, prestadora de serviços turísticos, cuja experiência adquirida no trato
diuturno, em atrativo, destino turístico ou núcleo receptor, lhe permita
conduzir o turista com segurança em seus passeios e visitas a unidades de
conservação e trilhas, roteiros náuticos, sítios ou empreendimentos de
interesse cultural, histórico ou artístico e outros atrativos ecológicos,
urbanos e rurais

Art. 40. Compete à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
auxiliar o órgão gestor local no cadastramento dos condutores de visitantes
de acordo com as especificidades do território.

Art. 41. Os Condutores de Visitantes não poderão exercer
atribuições inerentes às empresas, empreendimentos e profissionais sujeitos
à habilitação e à fiscalização pelo Ministério do Turismo, nos termos da
legislação federal.

Subseção III
Dos Direitos e Deveres dos Prestadores de Serviços Turísticos

Art. 42. São direitos dos prestadores de serviços turísticos do
Estado do Maranhão que estejam cadastrados no Ministério do Turismo,
o acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios
constantes da legislação de fomento ao turismo e a programas de qualificação,
promoção e divulgação realizados pela Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR. .

Art. 43. Além das obrigações previstas no art. 34 da Lei Federal n°
11.771, de 17 de setembro de 2008, são deveres dos prestadores de serviços
turísticos do Estado do Maranhão:

I - apresentar, na forma e no prazo estabelecido por ato
regulamentar da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, informações
referentes ao exercício de suas atividades, empreendimentos, equipamentos
e serviços, permitindo o acesso dos agentes fiscais, para realização de
fiscalização;

II - manter os padrões dos serviços relacionados no cadastro da
empresa ou empreendimento;

III - prestar os serviços oferecidos na qualidade e forma em que
foram divulgados, cumprindo e honrando os contratos firmados com o
consumidor.

Parágrafo único. A fiscalização da Secretaria de Estado do Turismo
- SETUR será adstrita às normas constantes da Lei Federal nº 11.711, de
17 de setembro de 2008, e nesta Lei, podendo haver autuação conjunta
com outros órgãos federais e estaduais, a exemplo do Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/
MA, do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão -
INMEQ/MA, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos - MOB e da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde,
entre outros.

Seção II
Do Monitoramento e do Controle de Qualidade

Art, 44. Compete à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
fiscalizar os prestadores de serviços turísticos, inclusive mediante previsão
fixada em eventual convênio celebrado entre a União e o Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. A fiscalização será executada por agentes fiscais
de turismo, credenciados mediante cédula de identificação fiscal, de acordo
com o procedimento fixado em regulamento.

Art, 45. Fica instituído o Controle de Qualidade dos Equipamentos
Turísticos, operacionalizado pela Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
mediante estudos e pesquisas, com a finalidade de monitorar a qualidade
dos serviços turísticos do Estado por meio da verificação periódica das
condições de operação, com base nos parâmetro fixados na Lei Federal n°
11.771, de 17 de setembro de 2008, nesta Lei, bem como nos seus
regulamentos.

Seção III
Das Infrações e Penalidades

Subseção I
Das Infrações

Art, 46. Além das hipóteses previstas na Lei Federal n” 11.771, de
17 de setembro de 2008, consideram-se infrações:

I - não cumprir as medidas determinadas nas notificações expedi
das pela Secretaria de Estado do Turismo - SETUR para prestação de
informações ou esclarecimentos, remessa ou apresentação de documentos
que digam respeito ao exercício da atividade;

II - criar resistência ou embaraço à fiscalização por agente fiscal da
Secretaria de Estado do Turismo - SETUR; III - deixar de manter os
padrões dos serviços relacionados no cadastro da empresa ou
empreendimento, constatados no Controle de Qualidade, e que possa
comprometer a prestação do serviço quanto à qualidade e segurança;

IV - comprometer a imagem do Estado do Maranhão como destino
turístico, por meio de práticas que facilitem ou estimulem a exploração de
crianças e adolescentes ou adotem qualquer forma de discriminação;

V - não atender às obrigações derivadas do art. 50 desta Lei.

Subseção II
Das Penalidades

Art. 47. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os
prestadores de serviços turísticos às seguintes penalidades, observado o
contraditório e a ampla defesa:

I - advertência por escrito;
II - multa;
III - cancelamento da classificação;
IV - interdição de local, atividade, instalação, estabelecimento

empresarial, empreendimento ou equipamento;
V - cancelamento do cadastro;
§ 10 As penalidades fixadas nos incisos de I a V deste artigo serão

aplicadas pela Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, na forma
estabelecida pela Lei Federal n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, e nesta
Lei.

§ 20 As penalidades previstas nos incisos Ir a V deste artigo
poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 30 A penalidade de multa a que se refere o inciso Ir do caput deste
artigo será em montante não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e não
superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cuja gradação de valores
será definida em regulamento.

Art. 48. Da aplicação das penalidades previstas nesta Lei, caberá
pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da
efetiva ciência.

§ 10 O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que
houver proferido a decisão.

§ 2° No caso de indeferimento do pedido de reconsideração, o
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interessado poderá, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da
decisão, apresentar recurso hierárquico, com efeito suspensivo, para o
Governador do Estado.

Art. 49. Cumprida a penalidade e cessados os motivos de sua
aplicação, os prestadores de serviços turísticos poderão requerer
reabilitação, nos termos do art. 40 da Lei Federal n. 11.771, de 17 de
setembro de 2008.

CAPÍTULQ VII
DOS DIREITOS E DEVERES DOS TURISTAS

Seção I
Dos Direitos

Art. 50. São direitos do turista no Estado do Maranhão:
I - o acesso a informações seguras e objetivas, relativas aos atrativos

naturais, históricos, artísticos e quaisquer outras que lhe possam ser úteis,
fornecidas pelos órgãos oficiais do Estado quando em visita ao Estado do
Maranhão;

II - o acesso aos órgãos de controle e fiscalização da Secretaria de
Estado do Turismo, por meio de aplicativo e outros meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação;

III - a obtenção de informações céleres que viabilizem o
acompanhamento e resposta das reclamações formuladas.

Seção II
Dos Deveres

Art. 51. São deveres do turista no Estado do Maranhão:
I - respeitar os usos e costumes das localidades visitadas;
II - conhecer e respeitar as restrições ambientais relativos aos

atrativos naturais visitados;
III - comprometer-se com o uso racional dos recursos naturais a

fim de que seja reduzidos os impactos ao meio ambiente.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 52. Compete aos Municípios integrantes dos Polos Turísticos
e aqueles declarados como Municípios Turísticos, estabelecer exigências
nos instrumentos de Política Urbana, tais como Plano Diretor Urbano, Lei
de Uso e Ocupação do Solo, Código Ambiental, Código de Obras, para a
construção e funcionamento de meios de hospedagem.

Art. 53. Aplica-se subsidiariamente a Lei Federal nº 11.771, de 17
de setembro de 2008.

Art. 54. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 235 / 2020.

DISPÕE SOBRE RESTRIÇÕES, NORMAS,
REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO DE
SANGUE NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - As restrições, normas, requisitos e critérios para doação
de sangue devem ser aplicados igualmente a todos, sem distinção
discriminatória de cor, raça, orientação sexual, expressão e identidade de
gênero, entre outros, exceto os casos devidamente justificados de proteção
à saúde pública.

Art. 2º - É proibido, nos termos desta Lei, dificultar ou aplicar
requisitos mais rígidos baseados exclusivamente pela orientação sexual,
expressão e identidade de gênero dos indivíduos, sendo vetada a
diferenciação dos critérios para quem manteve relações sexuais com pessoas
do mesmo sexo.

Parágrafo único - Fica reconhecida a igualdade de condições
para doadores de sangue, independente da natureza de suas práticas sexuais
(homoafetivas ou heteroafetivas).

Art. 3º - Fica estabelecida a divulgação nos meios oficiais e de
comunicação sobre a possibilidade de doação de sangue pelas pessoas
LGBTI, principalmente no Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Maranhão – HEMOMAR, que deverá afixar cartazes em locais visíveis
aos doadores.

Parágrafo único - O cartaz deverá conter a seguinte informação:
“É proibido estabelecer critérios discriminatórios relacionados à orientação
sexual, expressão e identidade de gênero para vedar a doação de sangue de
pessoas LGBTIs”.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa dispõe sobre restrições, normas, requisitos e critérios para
doação de sangue no Estado do Maranhão, vedando quaisquer
discriminações baseadas em cor, raça e, especialmente, orientação sexual.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF julgou
procedente a ADI nº 5.543, nos seguintes termos do voto do relator, o
Ministro Edson Fachin:

“(...) art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde,
e o art. 25, XXX, “d”, da Resolução da Diretoria Colegiada –
RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA: a) ofendem a dignidade da pessoa humana (autonomia
e reconhecimento) e impedem as pessoas por ela abrangidas de
serem como são (art. 1º, III, CRFB); b) vituperam os direitos da
personalidade à luz da Constituição da República; c) aviltam,
ainda que de forma desintencional, o direito fundamental à
igualdade ao impedir as pessoas destinatárias da norma de serem
tratadas como iguais em relação aos demais cidadãos (art. 5º,
caput, CRFB); d) fazem a República Federativa do Brasil derribar
o que ela deveria construir – uma sociedade livre e solidária –
art. 3º, I, CRFB; d) induzem o Estado a empatar o que deveria
promover – o bem de todos sem preconceitos de sexo e quaisquer
outras formas de discriminação – art. 3º, IV, CRFB; e) afrontam
a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de
Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana contra
Toda Forma de Discriminação e Intolerância, os quais, em razão
do § 2º do art. 5º, da CRFB, por serem tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, possuem natureza
materialmente constitucional. Vale dizer, em que pese não
estarem sediados no texto da Constituição da República de
1988 os direitos previstos nesses tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos a ela se incorporam quando
o Brasil torna-se parte destes”.

São cediças as dificuldades que os bancos de sangue enfrentam
para que consigam manter um estoque razoável de bolsas para o atendimento
dos hospitais públicos e particulares do Maranhão. Por isso, é imperioso
garantir que mais pessoas possam se tornar doadores regulares e que
tenham a assistência necessária para que não sejam impedidos, mesmo que
temporariamente, de realizar um ato de tamanha solidariedade. Estima-se
que as vedações inconstitucionais à doação de sangue por pessoas LGBTIs
geraram um desperdício de 18 milhões de litros por ano, um absurdo que
precisa ser corrigido.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual) e que a
Constituição Federal, em art. 3º, inciso IV, estabelece que um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil é a promoção do bem de
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todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação, além da recente decisão do Supremo
Tribunal Federal – STF de que são inconstitucionais as normas do
Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
que vedavam a doação de sangue de pessoas LGBTIs (ADI nº 5.543 do
Distrito Federal), conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a
aprovação dessa relevante e simbólica proposição.

REQUERIMENTO Nº 219 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais desta Casa Voto
de Congratulações a população de Presidente Dutra pelo aniversário
de 76 anos do município, a ser comemorado no dia 28 de junho. Requeiro,
ainda que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito Juran
Carvalho, ao senhor Presidente da Câmara Municipal Ronaldo Melo e a
todos seus pares.

Justificativa
Em reconhecimento ao trabalho da população presidutrense, bem

como da qualidade e perseverança de sua administração pública que, com
muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu
povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do
município de Presidente Dutra -MA. Desejo também a toda população
os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Presidente Dutra
no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 24 DE JUNHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 783 / 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, Senhor
Flávio Dino, e ao Secretário do Estado de Saúde, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando a inclusão, no boletim epidemiológico sobre a
COVID-19 no Maranhão, a quantidade de testes disponíveis para a cidade
de São Luís (atualmente, é informado apenas o número total em todo o
Estado).

A solicitação, alicerçada no princípio da publicidade esculpido no
art. 37 da Constituição Federal, se justifica pela queda abrupta no número
de casos do novo coronavirus na capital, que coincide com a flexibilização
das medidas de isolamento social para possibilitar a reabertura comercial,
e as constantes denúncias recebidas nas redes sociais sobre indisponibilidade
de testes em hospitais. Obviamente, se o número de testagem é reduzido,
o quantitativo de casos confirmados também diminuirá devido à
subnotificação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de junho
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 784 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,

ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO, no sentido de solicitar APOIO E INTERVENÇÃO
DO GOVERNO DO ESTADO PARA IMPEDIR O FECHAMENTO
DA AGÊNCIA DO BANCO DA AMAZONIA (BASA) NO MUNICÍPIO
DE PINHEIRO. A agência de Pinheiro atende a 38 municípios, a maioria
destes municípios são carentes de desenvolvimento econômico, com o
fechamento da agência a região ficará definitivamente sem a presença do
BASA, seja na prestação do serviço de crédito, seja nos serviços financeiros
como o pagamento de benefícios do INSS. A medida fragilizará a atuação
do BASA no Maranhão e desestimulará o investimento da economia local,
já que o banco exerce um papel importante e decisivo no fomento ao
grande, médio e pequeno empreendedor da região. Por fim, a manutenção
do banco na região da baixada maranhense atende a missão institucional de
órgão de fomento ao desenvolvimento econômico e social, sobretudo às
necessidades da população da região que é extremamente carente de apoio
em linhas de crédito e financiamentos para seus negócios. Por essa razão,
conto com o apoio do governo do estado para intervir junto ao Banco da
Amazônia em defesa dos cidadãos maranhenses.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 23 de Junho de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ
- DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇAO Nº 785 / 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 Prefeito do Município de São
José de Ribamar-MA,  senhor José Eudes Sampaio Nunes e à
Secretária Municipal de Educação, senhora Joana Marques;
requerendo a adoção do anteprojeto de lei anexo, que institui obrigatoriedade
às instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de seu município.

Não obstante a necessidade de tal atividade, os benefícios que ela
geraria e os baixos custos e facilidade de implantação, observamos a
possibilidade de não ser oferecida: muitas escolas podem não fornecer
atividade tão importante e benéfica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO DE
PROMOVER ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO
SOCIOEMOCIONAL NO RETORNO DO
ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA COVID-
19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR-MA.

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do município de São José de Ribamar de
promover atividade de acolhimento socioemocional COVID-19 com
discentes, docentes e pessoal administrativo em seu retorno presencial às
atividades.

§1º -  A atividade prevista no caput deste artigo destina-se a
auxiliar discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou angústia
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gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas decorrentes
da pandemia.

§2º - A atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

Art. 2º - Os pais ou responsaìveis pelos estudantes deveraÞo
responder, quando do retorno aÌs atividades presenciais, questionaìrio
disponibilizado pelas escolas, que teraì por objetivo identificar situac’oÞes
de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

Art. 3º - A aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes e
após o final da atividade  com álcool em gel ou lavagem para cada indivíduo.

Art. 4º - Em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino, que
notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a acompanhamento
psicológico na própria instituição de ensino ou externamente.

Art. 5º - A instituição de ensino manterá em seus arquivos registros
da aplicação atividade para posterior consulta pelos participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridades competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios a
cada um.

Parágrafo único: Os arquivos de que trata o caput deste artigo
estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de todos
os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a instituição
já mantém.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA
Nobres pares municipais, sabemos de observar em nosso povo e

de experimentar em nossa própria pele que o isolamento social a que
tivemos que adotar e pedir a nosso povo que aderisse como ação e política
de prevenção e manejo profilático e de controle epidêmico pode ter como
consequência efeitos indesejáveis de ansiedade tanto pelo isolamento em
si quanto pelas perdas materiais e de entes queridos.

Também sabemos que o retorno em si pode causar processos de
ansiedade, pelo temor de contaminação e por receios relacionados ao próprio
re-engajamento e retomada de atividades sociais. É em atenção a esses
processos e com preocupação pela saúde mental de nosso povo que
proponho este anteprojeto de lei, que institui a obrigatoriedade às
instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de Município de São josé de Ribamar.

A atividade ora prevista para aplicação da rede particular de ensino
trará grandes benefícios de saúde mental aos alunos, professores e pessoal
administrativo das escolas, bem como servirá de registro e fonte de dados
sobre os impactos que o isolamento social gerou na saúde mental da
população. Também é atividade de fácil aplicação e baixo custo, e que
tampouco gera qualquer obrigação à administração pública ou a onera.

Diante disso, conto com a cuidadosa consideração dos nobres
pares, que estou seguro, apoiarão e aprovarão tão singela e importante
medida.

INDICAÇAO Nº 786 / 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 Prefeito do Município de São
Luís,  senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Educação, senhor Moacir Feitosa; requerendo a adoção do anteprojeto
de lei anexo, que institui obrigatoriedade às instituições particulares de
ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional no retorno
do isolamento social da pandemia COVID-19, no âmbito de seu município.

Não obstante a necessidade de tal atividade, os benefícios que ela
geraria e os baixos custos e facilidade de implantação, observamos a
possibilidade de não ser oferecida: muitas escolas podem não fornecer
atividade tão importante e benéfica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
junho de 2020.  – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL –
PROS

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO DE
PROMOVER ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO
SOCIOEMOCIONAL NO RETORNO DO
ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA COVID-
19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do município de São Luís de promover
atividade de acolhimento socioemocional COVID-19 com discentes,
docentes e pessoal administrativo em seu retorno presencial às
atividades.

§1º -  A atividade prevista no caput deste artigo destina-se a
auxiliar discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou
angústia gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas
decorrentes da pandemia.

§2º - A atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

Art. 2º - Os pais ou responsaìveis pelos estudantes deveraÞo
responder, quando do retorno aÌs atividades presenciais, questionaìrio
disponibilizado pelas escolas, que teraì por objetivo identificar
situac’oÞes de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

Art. 3º - A aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes
e após o final da atividade  com álcool em gel ou lavagem para cada
indivíduo.

Art. 4º - Em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino,
que notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a
acompanhamento psicológico na própria instituição de ensino ou
externamente.

Art. 5º - A instituição de ensino manterá em seus arquivos
registros da aplicação atividade para posterior consulta pelos
participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridade competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios
a cada um.
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Parágrafo único: Os arquivos de que trata o caput deste artigo

estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de
todos os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a
instituição já mantém.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

Nobres pares municipais, sabemos de observar em nosso povo e
de experimentar em nossa própria pele que o isolamento social a que
tivemos que adotar e pedir a nosso povo que aderisse como ação e política
de prevenção e manejo profilático e de controle epidêmico pode ter como
consequência efeitos indesejáveis de ansiedade tanto pelo isolamento em
si quanto pelas perdas materiais e de entes queridos.

Também sabemos que o retorno em si pode causar processos de
ansiedade, pelo temor de contaminação e por receios relacionados ao próprio
re-engajamento e retomada de atividades sociais. É em atenção a esses
processos e com preocupação pela saúde mental de nosso povo que
proponho este anteprojeto de lei, que institui a obrigatoriedade às
instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de Município de São Luís.

A atividade ora prevista para aplicação da rede particular de ensino
trará grandes benefícios de saúde mental aos alunos, professores e pessoal
administrativo das escolas, bem como servirá de registro e fonte de dados
sobre os impactos que o isolamento social gerou na saúde mental da
população. Também é atividade de fácil aplicação e baixo custo, e que
tampouco gera qualquer obrigação à administração pública ou a onera.

Diante disso, conto com a cuidadosa consideração dos nobres
pares, que estou seguro, apoiarão e aprovarão tão singela e importante
medida.

INDICAÇÃO Nº 787 / 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 à Excelentíssima Prefeita do Município de Raposa-
MA,  senhora Thalyta Medeiros De Oliveira e à Secretária Municipal
de Educação, senhora Zélia Maria Moreira; requerendo a adoção do
anteprojeto de lei anexo, que institui obrigatoriedade às instituições
particulares de ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional
no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19, no âmbito de
seu município.

Não obstante a necessidade de tal atividade, os benefícios que ela
geraria e os baixos custos e facilidade de implantação, observamos a
possibilidade de não ser oferecida: muitas escolas podem não fornecer
atividade tão importante e benéfica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO DE
PROMOVER ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO
SOCIOEMOCIONAL NO RETORNO DO
ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA COVID-
19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RAPOSA-
MA.

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do município de Raposa de promover
atividade de acolhimento socioemocional COVID-19 com discentes,
docentes e pessoal administrativo em seu retorno presencial às atividades.

§1º -  A atividade prevista no caput deste artigo destina-se a
auxiliar discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou angústia
gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas decorrentes
da pandemia.

§2º - A atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

Art. 2º - Os pais ou responsaìveis pelos estudantes deveraÞo
responder, quando do retorno aÌs atividades presenciais, questionaìrio
disponibilizado pelas escolas, que teraì por objetivo identificar situac’oÞes
de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

Art. 3º - A aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes e
após o final da atividade  com álcool em gel ou lavagem para cada indivíduo.

Art. 4º - Em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino, que
notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a acompanhamento
psicológico na própria instituição de ensino ou externamente.

Art. 5º - A instituição de ensino manterá em seus arquivos registros
da aplicação atividade para posterior consulta pelos participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridade competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios a
cada um.

Parágrafo único: Os arquivos de que trata o caput deste artigo
estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de todos
os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a instituição
já mantém.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

Nobres pares municipais, sabemos de observar em nosso povo e
de experimentar em nossa própria pele que o isolamento social a que
tivemos que adotar e pedir a nosso povo que aderisse como ação e política
de prevenção e manejo profilático e de controle epidêmico pode ter como
consequência efeitos indesejáveis de ansiedade tanto pelo isolamento em
si quanto pelas perdas materiais e de entes queridos.

Também sabemos que o retorno em si pode causar processos de
ansiedade, pelo temor de contaminação e por receios relacionados ao próprio
re-engajamento e retomada de atividades sociais. É em atenção a esses
processos e com preocupação pela saúde mental de nosso povo que
proponho este anteprojeto de lei, que institui a obrigatoriedade às
instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de Município de Raposa.

A atividade ora prevista para aplicação da rede particular de ensino
trará grandes benefícios de saúde mental aos alunos, professores e pessoal
administrativo das escolas, bem como servirá de registro e fonte de dados
sobre os impactos que o isolamento social gerou na saúde mental da
população. Também é atividade de fácil aplicação e baixo custo, e que
tampouco gera qualquer obrigação à administração pública ou a onera.
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Diante disso, conto com a cuidadosa consideração dos nobres

pares, que estou seguro, apoiarão e aprovarão tão singela e importante
medida.

INDICAÇÃO Nº 788 /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 à Excelentíssima Prefeita do Município de Paço do
Lumiar-MA,  senhora Maria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário
Municipal de Educação, senhor Marcos Antonio Silva Ferreira;
requerendo a adoção do anteprojeto de lei anexo, que institui obrigatoriedade
às instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de seu município.

Não obstante a necessidade de tal atividade, os benefícios que ela
geraria e os baixos custos e facilidade de implantação, observamos a
possibilidade de não ser oferecida: muitas escolas podem não fornecer
atividade tão importante e benéfica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO DE
PROMOVER ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO
SOCIOEMOCIONAL NO RETORNO DO
ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA COVID-
19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO
LUMIAR-MA.

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do município de Paço do Lumiar de
promover atividade de acolhimento socioemocional COVID-19 com
discentes, docentes e pessoal administrativo em seu retorno presencial às
atividades.

§1º -  A atividade prevista no caput deste artigo destina-se a
auxiliar discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou angústia
gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas decorrentes
da pandemia.

§2º - A atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

Art. 2º - Os pais ou responsaìveis pelos estudantes deveraÞo
responder, quando do retorno aÌs atividades presenciais, questionaìrio
disponibilizado pelas escolas, que teraì por objetivo identificar situac’oÞes
de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

Art. 3º - A aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes e
após o final da atividade  com álcool em gel ou lavagem para cada indivíduo.

Art. 4º - Em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino, que
notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a acompanhamento
psicológico na própria instituição de ensino ou externamente.

Art. 5º - A instituição de ensino manterá em seus arquivos registros
da aplicação atividade para posterior consulta pelos participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridades competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios a
cada um.

Parágrafo único: Os arquivos de que trata o caput deste artigo
estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de todos
os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a instituição
já mantém.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

Nobres pares municipais, sabemos de observar em nosso povo e
de experimentar em nossa própria pele que o isolamento social a que
tivemos que adotar e pedir a nosso povo que aderisse como ação e política
de prevenção e manejo profilático e de controle epidêmico pode ter como
consequência efeitos indesejáveis de ansiedade tanto pelo isolamento em
si quanto pelas perdas materiais e de entes queridos.

Também sabemos que o retorno em si pode causar processos de
ansiedade, pelo temor de contaminação e por receios relacionados ao próprio
re-engajamento e retomada de atividades sociais. É em atenção a esses
processos e com preocupação pela saúde mental de nosso povo que
proponho este anteprojeto de lei, que institui a obrigatoriedade às
instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento
socioemocional no retorno do isolamento social da pandemia COVID-19,
no âmbito de Município de Paço do Lumiar.

A atividade ora prevista para aplicação da rede particular de ensino
trará grandes benefícios de saúde mental aos alunos, professores e pessoal
administrativo das escolas, bem como servirá de registro e fonte de dados
sobre os impactos que o isolamento social gerou na saúde mental da
população. Também é atividade de fácil aplicação e baixo custo, e que
tampouco gera qualquer obrigação à administração pública ou a onera.

Diante disso, conto com a cuidadosa consideração dos nobres
pares, que estou seguro, apoiarão e aprovarão tão singela e importante
medida.

EMENDA Nº   01/ 2020

Fica acrescentado dispositivo do Projeto de Lei N°
227/20, que institui e regulamenta o Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado do Maranhão - FOPEMA,
de acordo com a Lei Complementar Federal n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº
9.529, de 23 de dezembro de 2011, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica acrescentado dispositivo ao art. 4° do Projeto de Lei
N° 227/20, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
XVIII - Associação Brasileira de Educadores Financeiros -
ABEFIN

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 24 de junho de 2020. ADRIANO - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando que o próprio texto enviado à AL menciona a
“formulação de políticas públicas voltadas à educação financeira”,
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solicitamos a inclusão da ABEFIN, parceira da FRENTE
PARLAMENTAR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

Associação Brasileira de educação financeira visa garantir a qualidade
deste serviço junto ao mercado. Sua atuação tem amplitude nacional nos
diversos segmentos da educação financeira, como:

• Garantir a qualidade dos produtos e serviços relacionadas a
educação financeira;

• Permitir a diversidade da educação financeira atingindo os mais
variados grupos sociais;

• Agregar valor aos profissionais da educação financeira e aos
mercados correlatos;

• Proporcionar o reconhecimento para a área da educação
financeira;

• Compartilhar ações com as demais associações do mercado;
• Tornar a sociedade um lugar próspero, equilibrado e realizador

de propósitos e sonhos.
A alteração prevê a inclusão da Abefin como instituição parceira

no processo de promoção da Educação Financeira no Estado do Maranhão.
Com a iniciativa, pretendemos fortalecer definitivamente a matéria que é
tão importante na atual conjuntura econômica e política.

EMENDA Nº  02 / 2020

Fica acrescentado dispositivo do Projeto de Lei N°
227/20, que institui e regulamenta o Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado do Maranhão - FOPEMA,
de acordo com a Lei Complementar Federal n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº
9.529, de 23 de dezembro de 2011, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica acrescentado dispositivo ao art. 4° do Projeto de Lei
N° 227/20, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
XIX – Membros do Fórum Permanente da Micro e Pequena
Empresa, de que trata o §3º do art. 1º

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 24 de junho de 2020. ADRIANO - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando que o próprio texto enviado à AL menciona em seu
art. 1º que “O FOPEMA atuará em articulação com o Fórum Permanente
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, regulamentado pelo
Decreto Federal nº 8.364, de 17 de novembro de 2014, adequando-se,
sempre que possível, às orientações e diretrizes oriundas desse diploma
normativo” torna-se necessário que membros maranhenses que
representem confederações ou entidades que façam parte do Fórum
Nacional em Brasília, possam ter assento nas reuniões do Fórum Estadual

A alteração prevê a inclusão de membros do fórum permanente,
como o CONAJE,  como parceiros no desenvolvimento de politicas para
as microempresas, devido a toda carga de conhecimento e auxilio que essa
entidade que tem assento na no fórum do ministério da economia pode dar
às micro e pequenas empresas maranhenses.

LEI Nº 11.283, DE 23 DE JUNHO DE 2020.

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

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

 Art 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.

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

Art 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.

Art 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.

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 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 246 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 433/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que que visa estabelecer diretrizes para o Incentivo à contratação de
jovens tutelados para o mercado de trabalho no Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, na forma do substutivo, no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho,
com emenda substitutiva adotada pelo  então Relator.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei
Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos
termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 433/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania votam

pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 433/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 24 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Antonio Pereira
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
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PROJETO DE LEI Nº 433 / 2019

Estabelece diretrizes para o Incentivo à contratação
de jovens tutelados para o mercado de trabalho no
Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para o incentivo de contratação
de jovens tutelados, oriundos de internatos, orfanatos e abrigos, no mercado
de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata a presente Lei
o Poder Público Estadual poderá celebrar convênios e /ou instrumentos de
parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 15/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE MATA ROMA,
referente ao Processo Administrativo nº 1188/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros. DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e MUNICÍPIO DE MATA ROMA - CNPJ nº 09.119.945/0001-
03.  São Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 20/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO CRIARE DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL - ICADTS,
referente ao Processo Administrativo nº 1159/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas
alterações. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e INSTITUTO CRIARE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E SOCIAL - ICADTS - CNPJ nº 35.173.156/0001-59.
São Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 22/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO GUARANI, referente ao
Processo Administrativo nº 1136/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição
de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros,
nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
INSTITUTO GUARANI - CNPJ nº 24.979.150/0001-57.  São Luís –
MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 25/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e DIOCESE DE GRAJAÚ – PARÓQUIA
DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao Processo
Administrativo nº 1237/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 1.225
(mil duzentas e vinte e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e DIOCESE DE
GRAJAÚ – PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CNPJ
nº 06.132.674/0015-21.  São Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
DO MARANHÃO, referente ao Processo Administrativo nº 1235/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante
o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos
causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/
2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL:
O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por
meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO MARANHÃO - CNPJ nº
00.820.295/0001-42.  São Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
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DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS,
referente ao Processo Administrativo nº 1096/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 300 (trezentas) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 21/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE DAVINÓPOLIS - CNPJ nº 01.616.269/0001-60.  São Luís – MA, 24
de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 11/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE SENADOR LA
ROCQUE, referente ao Processo Administrativo nº 1095/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 1.955 (mil novecentas e cinquenta e cinco)
cestas básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros. DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - CNPJ nº
01.598.970/0001-01.  São Luís – MA, 01 de junho de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 28/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA
LOCALIDADE CLEMENTE II, referente ao Processo Administrativo
nº 1149/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2.255 (duas mil
duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 19/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA
LOCALIDADE CLEMENTE II - CNPJ nº 05.828.807/0001-30.  São
Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 33/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRAJAÚ, referente ao Processo Administrativo nº 1179/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 200 (duzentas) cestas básicas para população
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual
está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas
no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA
DA ASSINATURA: 19/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - CNPJ nº 06.377.063/0001-
48.  São Luís – MA, 24 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 72/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA
NOVA DO MARANHÃO, referente ao Processo Administrativo nº 1238/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros. DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO
MARANHÃO - CNPJ nº 01.616.041/0001-70.  São Luís – MA, 24 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

P O R T A R I A    Nº. 336/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1659/2020-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER ao servidor PAULO MARCELUS

CASTRO SILVA, Diretor de Tecnologia da Informação, matrícula nº
1653088 deste Poder, adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) para contratação de empresa especializada para manutenção corretiva
com possibilidade de fornecimento de componentes do Servidor de
Telefonia modelo HP PROLIANT DL360 G7 nos termos do art. 68 da
Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, Subação
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO),
através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do
Tesouro.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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