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PROJETO DE LEI Nº 661 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 23.12.2019

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 10.217 DE 2015,
ESTABELECENDO PRAZO PARA QUE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS
DO ESTADO DO MARANHÃO RESPONDAM A PEDIDO DE
INFORMAÇÕES FORMULADO POR ÓRGÃO OU AGENTE
FISCALIZADOR.

Art. 1º - Cria-se o art. 7º-A e parágrafos na Lei Estadual nº
10.217 de 2015, com a seguinte redação:

Art. 7º-A - Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para
que os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado do
Maranhão, do Poder Judiciário, das instituições essenciais à Justiça,
do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas respondam, por escrito
e com a devida fundamentação, a pedido formulado por órgão ou
agente fiscalizador. (N.R)

§ 1º – A contagem do prazo a que se refere o caput terá início
no dia subsequente ao da data de publicação do pedido no diário
eletrônico do órgão fiscalizador. (N.R)

§ 2º – O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado
uma única vez, por mais 10 (dez) dias, mediante requerimento do
órgão encarregado de responder ao pedido. (N.R)

Art. 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa modifica a Lei de
Acesso  Informação do Estado do Maranhão, objetivando estabelecer
prazo para que os órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado do Maranhão, o Poder Judiciário e as Instituições Essenciais à
Justiça (Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria
Pública do Estado, entre outros) respondam a pedidos de informações
formulados por órgãos ou agentes no exercício da função fiscalizatória.

É preciso reconhecer que a Lei de Acesso à Informação do
Maranhão (Lei Ordinária Estadual nº 10.217 de 2015) foi um avanço
no que diz respeito à publicidade dos atos administrativos, mas não
existe um prazo para que os órgãos do Estado respondam aos pedidos
de informação. Apenas na Lei de Acesso à Informação em âmbito
federal (Lei Federal nº 12.527 de 2011) encontra-se dispositivo
mencionando que, se não for possível o acesso imediato às informações
solicitadas, o órgão ou entidade demandado terá prazo máximo de
vinte dias para comunicar a data, local e modo onde a consulta poderá
ser realizada, indicar as razões de eventual recusa total ou parcial do
acesso pretendido, ou comunicar que não possui a informação, devendo,
na mesma oportunidade, indicar o órgão que a detém ou remeter de
pronto o requerimento a essa entidade (art. 10, § 1º, I, II e III, § 2º, da
Lei Federal nº 12.527 de 2011).

Em assim sendo, é necessário adaptar a legislação maranhense
ao disposto na normativa federal. O pleno acesso à informação de
caráter público é a regra vigente em nosso ordenamento.
Excepcionalmente, contudo, o acesso a determinadas informações pode
sofrer limitações, sempre que a segurança da sociedade ou do Estado
estiverem sob risco. Assim, ressalvando os casos em que a Constituição
autoriza o sigilo, caberá ao poder público dar publicidade aos seus
atos.

Com efeito, o princípio da publicidade esculpido no art. 37 da
Constituição da República, assegura à sociedade o direito de manter-se
correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, de interesse
público, que possam ser imputadas a órgão, agente político, servidor
público ou empregado público.

Explica-se, ainda, que uma leitura apressada da parte final do
art. 1º da proposição em discussão poderia induzir a acreditar que nos
referimos ao Legislativo e ao Tribunal de Contas, pois são, por
excelência, os órgãos de fiscalização dos atos do Poder Executivo, mas
essa interpretação é insuficiente. Refere-se, também, aos cidadãos e
por isso o termo “agente” fiscalizador também consta no caput do
artigo, já que a doutrina constitucional mais atualizada sobre o tema
explica que existem três formas de controle: a) interno; b) externo; c)
direto, que é exercido pelo cidadão e associações representativas da
comunidade, mediante amplo e irrestrito direito de petição e
representação perante órgão de qualquer Poder e entidade da
administração pública direta ou indireta.

Destaque-se que não está criando qualquer obrigação aos órgãos
vinculados à Administração Pública. Essa obrigação já existe no texto
constitucional e também em leis ordinárias. O que se está fazendo é
estipular um prazo razoável para que essa obrigação seja cumprida,
prazo este que segue ao modelo da normativa federal sobre o tema.

Ante o exposto e considerando que compete a todos os entes
políticos a observância e concretização dos princípios que regem a
Administração Pública, nesse caso mais especificamente o princípio
da publicidade, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a
aprovação dessa relevante proposição.

MOÇÃO Nº 060 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ANDRÉ CAVALCANTE
SANTOS, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “DEFEITOS TOPOLÓGICOS E UMA
SOLUÇÃO TIPO-SCHWARZSCHILD NUM MODELO
BUMBLEBEE DE GRAVITAÇÃO”.

Cumpre mencionar que ANDRÉ CAVALCANTE SANTOS
foi indicado na categoria Tese de Doutorado – Ciências Exatas e
Engenharia, sendo orientado pelo Professor Rodolfo Alván Casana
Sifuentes.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ANDRÉ CAVALCANTE
SANTOS, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 061 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ARUANÃ JOAQUIM
MATEUS COSTA RODRIGUES PINHEIRO, finalista da edição de
2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa
“INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DA
FRAÇÃO ACETATO DE ETILA E COMPOSTOS ISOLADOS
DAS FOLHAS DA ESPÉCIE PUNICA GRANATUM L.”.

Cumpre mencionar que ARUANÃ JOAQUIM MATEUS
COSTA RODRIGUES PINHEIRO foi indicado na categoria Tese de
Doutorado – Ciências Biológicas, sendo orientado pelo Professor Lidio
Gonçalves Lima Neto.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ARUANÃ JOAQUIM MATEUS
COSTA RODRIGUES PINHEIRO, o parabenizamos e externamos
admiração por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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MOÇÃO Nº 062 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a CARLA JANAINA
REBOUÇAS MARQUES DO ROSÁRIO, finalista da edição de 2019
do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “EFEITO ANTI
- EHRLICHIA CANIS DE AGERATUM CONYZOIDES L. E SUA
ASSOCIAÇÃO COM DOXICICLINA EM CULTURA DE
CÉLULAS DH82”.

Cumpre mencionar que CARLA JANAINA REBOUÇAS
MARQUES DO ROSÁRIO foi indicada na categoria Tese de
Doutorado – Ciências Agrárias, sendo orientada pelo Professor Ferdinan
Almeida Melo.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por CARLA JANAINA REBOUÇAS
MARQUES DO ROSÁRIO, a parabenizamos e externamos admiração
por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 063 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ELISENE CASTRO
MATOS, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “INTÉRPRETES DA “CULTURA POPULAR”
E A PRODUÇÃO DE MEMÓRIAS NO MARANHÃO”.

Cumpre mencionar que ELISENE CASTRO MATOS foi
indicada na categoria Tese de Doutorado – Ciências Humanas, Sociais
e Linguística Letras e Artes, sendo orientada pela Professora Eliana
Tavares dos Reis.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ELISENE CASTRO MATOS,
a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 065 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a JOSÉ RIBAMAR
MUNIZ CAMPOS NETO, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “FORMULAÇÕES DE
BACILLUS METHYLOTROPHICUS NA PROMOÇÃO DO
CRESCIMENTO E INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM
TOMATEIRO CONTRA MURCHA DE FUSARIUM”.

Cumpre mencionar que JOSÉ RIBAMAR MUNIZ CAMPOS
NETO foi indicado na categoria Tese de Doutorado – Ciências Agrárias,
sendo orientado pela Professora Antonia Alice Costa Rodrigues.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por JOSÉ RIBAMAR MUNIZ
CAMPOS NETO, o parabenizamos e externamos admiração por todo
o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 066 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a DAYANA DOURADO
DE OLIVEIRA COSTA, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “PROPRIEDADES
PSICOMÉTRICAS DA ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A
ATENÇÃO HOSPITALAR PARA O PARTO: PESQUISA
NASCER NO BRASIL”.

Cumpre mencionar que DAYANA DOURADO DE OLIVEIRA
COSTA foi indicada na categoria Tese de Doutorado – Ciências da
Saúde, sendo orientada pelo Professor Valdinar Sousa Ribeiro.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por DAYANA DOURADO DE
OLIVEIRA COSTA, a parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 067 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a VALÉRIA CRISTINA
SOARES PINHEIRO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que VALÉRIA CRISTINA SOARES
PINHEIRO foi indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências
Biológicas, indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por VALÉRIA CRISTINA SOARES
PINHEIRO, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 069 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a AREOLINO DE
ALMEIDA NETO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MÚLTIPLAS REDES NEURAIS
AUTOCOORDENADAS”.

Cumpre mencionar que AREOLINO DE ALMEIDA NETO
foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Exatas e
Engenharia, com pesquisa de extrema relevância, impacto e ineditismo.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por AREOLINO DE ALMEIDA
NETO, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 070 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
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APLAUSOS, manifestando congratulações a RITA DE CÁSSIA SILVA
LUZ, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo,
com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que RITA DE CÁSSIA SILVA LUZ foi
indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Exatas e Engenharia,
indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por RITA DE CÁSSIA SILVA LUZ,
a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 071 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a DENILSON DA SILVA
BEZERRA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que DENILSON DA SILVA BEZERRA
foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Exatas e
Engenharia, indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por DENILSON DA SILVA
BEZERRA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 072 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LUCIANE MARIA
OLIVEIRA BRITO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que LUCIANE MARIA OLIVEIRA
BRITO foi indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências da
Saúde, indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LUCIANE MARIA OLIVEIRA
BRITO, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 073 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS , manifestando congratulações a SAKAE
YOTSUMOTO NETO, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “DESENVOLVIMENTO
DE IMUNOSSENSORES FOTOELETROQUÍMICOS PARA

DETECÇÃO DE LEISHMANIA (L.) INFANTUM”.
Cumpre mencionar que SAKAE YOTSUMOTO NETO foi

indicado na categoria Tese de Doutorado – Ciências Exatas e Engenharia,
sendo orientado pelo Professor Flávio Santos Damos.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por SAKAE YOTSUMOTO
NETO, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 074 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LUIS CLÁUDIO
NASCIMENTO DA SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL
ACADÊMICO CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que LUIS CLÁUDIO NASCIMENTO
DA SILVA foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências
Biológicas, indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LUIS CLÁUDIO
NASCIMENTO DA SILVA, o parabenizamos e externamos admiração
por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 081 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a JOSÉ PINHEIRO DE
MOURA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “METODOLOGIAS DE SINTONIA ONLINE
E ÓTIMA PARA CONTROLADORES COM AÇÕES PID
BASEADAS EM MODELOS NEURO-FUZZY E GUIADAS POR
DADOS DE SENSORES (DATA-DRIVEN ÓTIMA)”.

Cumpre mencionar que JOSÉ PINHEIRO DE MOURA foi
indicado na categoria Tese de Doutorado – Ciências Exatas e Engenharia,
sendo orientado pelo Professor João Viana da Fonseca Neto.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por JOSÉ PINHEIRO DE MOURA,
o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 082 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a EDUARDO BEZERRA
DE ALMEIDA JÚNIOR, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL
ACADÊMICO CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA
JÚNIOR foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências
Biológicas, indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por EDUARDO BEZERRA DE
ALMEIDA JÚNIOR, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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MOÇÃO Nº 083 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ZAFIRA DA SILVA DE
ALMEIDA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que ZAFIRA DA SILVA DE ALMEIDA foi
indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Agrárias, categoria
que indica uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ZAFIRA DA SILVA DE
ALMEIDA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 084 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a GUILLAUME XAVIER
ROUSSEAU, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que GUILLAUME XAVIER ROUSSEAU
foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Agrárias,
categoria que indica uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por GUILLAUME XAVIER
ROUSSEAU, o parabenizamos e externamos admiração por todo o
seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 085 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a RAILDE PAULA DINIZ
ARAUJO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “DESENVOLVIMENTO DEVIDRADOS
CERÂMICOSMEDIANTE INCORPORAÇÃO DERESÍDUOS
SÓLIDOS”.

Cumpre mencionar que RAILDE PAULA DINIZ ARAUJO foi
indicada na categoria Popvídeo Ciência, sendo orientada pelo Professor
Denilson Moreira Santos.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por RAILDE PAULA DINIZ
ARAUJO, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 087 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE

APLAUSOS, manifestando congratulações a JOSEANE MAIA
SANTOS SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

Cumpre mencionar que JOSEANE MAIA SANTOS SILVA
foi indicada na categoria Popvídeo Ciência, sendo orientada pela
Professora Ana Paula Nunes de Sousa.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por JOSEANA MAIA SANTOS
SILVA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 088 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a TATIANA DE
OLIVEIRA LEMOS, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta “PROCESSO DE OBTENÇÃO
DEFARINHA DE VINAGREIRA (HIBISCUS SABDARIFFA E
HIBISCUSACETOSELLA) E FARINHA OBTIDA”.

Cumpre mencionar que TATIANA DE OLIVEIRA LEMOS
foi indicada na categoria Inovação Tecnológica, que premia as pesquisas
onde o ineditismo é a característica mais marcante.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por TATIANA DE OLIVEIRA
LEMOS, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 089 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a NILVANETE GOMES
DE LIMA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “‘BOTA A CARA NO SOL, QUERIDA!’:
PROCESSOS SOCIAIS DE ABJEÇÃO E DESESTABILIZAÇÃO
DOS LIMITES DAS ‘NORMALIDADES’ EM ALTERESCRITAS
FICCIONAIS”.

Cumpre mencionar que NILVANETE GOMES DE LIMA foi
indicada na categoria Tese de Doutorado – Ciências Humanas, Sociais
e Linguística Letras e Artes, sendo orientada pela Professora Sandra
Maria Nascimento Sousa.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por NILVANETE GOMES DE
LIMA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 090 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LIVIA DOS SANTOS
RODRIGUES, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “CATCH-UP DE ESTATURA NA
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IDADE ESCOLAR ESTÁ ASSOCIADO COM MASSA MINERAL
ÓSSEA EM ADOLESCENTES? ANÁLISE EM UMA COORTE
BRASILEIRA DE NASCIMENTO”.

Cumpre mencionar que LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES
foi indicada na categoria Tese de Doutorado – Ciências da Saúde, sendo
orientada pela Professora Rosangela Fernandes Lucena Batista.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LIVIA DOS SANTOS
RODRIGUES, a parabenizamos e externamos admiração por todo o
seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 091 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a MONIQUE SANTOS
DO CARMO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “PROSPECTING OF
MICROORGANISMS WITH PROBIOTIC POTENTIAL
AGAINST BACTERIAL ENTEROPATHOGENS”.

Cumpre mencionar que MONIQUE SANTOS DO CARMO
foi indicada na categoria Tese de Doutorado – Ciências Biológicas,
sendo orientada pelo Professor Valério Monteiro Neto.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por MONIQUE SANTOS DO
CARMO, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 092 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a NAYRA RODRIGUES
DE VASCONCELOS CALIXTO, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “ANÁLISE
QUANTITATIVA DOS PATÓGENOS PERIODONTAIS NO
BIOFILME SUBGENGIVAL DE PUÉRPERAS: EXISTE
ASSOCIAÇÃO COM O NASCIMENTO DE BEBÊS
PREMATUROS”.

Cumpre mencionar que NAYRA RODRIGUES DE
VASCONCELOS CALIXTO foi indicada na categoria Tese de
Doutorado – Ciências da Saúde, sendo orientada pela Professora
Cláudia Maria Coelho Alves.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por NAYRA RODRIGUES DE
VASCONCELOS CALIXTO, a parabenizamos e externamos
admiração por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 095 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LEONARDO VICTOR
GALVÃO MOREIRA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “INCONTINÊNCIA URINÁRIA

EM MULHERES CLIMATÉRICAS COM SINTOMAS
DEPRESSIVOS: ESTUDO CASO-CONTROLE EM UMA
CAPITAL DO NORDESTE DO BRASIL”.

Cumpre mencionar que LEONARDO VICTOR GALVÃO
MOREIRA foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências da
Saúde, sendo orientado pela Professora Luciane Maria Oliveira Brito.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LEONARDO VICTOR
GALVÃO MOREIRA, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 102 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a INGRID PEREIRA DE
ASSIS, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a proposta “#15M POR QUE LUTAR POR EDUCAÇÃOÉ
TÃO IMPORTANTE PARA UM PAÍS?;EDUCAR TEM PREÇO?!
O GRITO DESÃO LUÍS PELA EDUCAÇÃO; NÃO ÉGASTO, É
INVESTIMENTO: FLORIPAVAI ÀS RUAS CONTRA CORTES
NAEDUCAÇÃO”.

Cumpre mencionar que INGRID PEREIRA DE ASSIS foi
indicada na categoria Jornalismo Científico, que premia as matérias
jornalísticas que divulguem fatos relacionados à produção de
conhecimento.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por INGRID PEREIRA DE ASSIS,
a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 103 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a GUSTAVO HENRIQUE
SAMPAIO MARTINS, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a proposta “TRANSFORMANDO
SONHOS EMREALIDADE NO LAB DE IMPACTOSOCIAL &
MENTORIA”.

Cumpre mencionar que GUSTAVO HENRIQUE SAMPAIO
MARTINS foi indicado na categoria Jornalismo Científico, que premia
as matérias jornalísticas que divulguem fatos relacionados à produção
de conhecimento.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por GUSTAVO HENRIQUE
SAMPAIO MARTINS, o parabenizamos e externamos admiração
por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 104 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ANDERSON DE
MOURA ZANINE, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
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Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que ANDERSON DE MOURA ZANINE
foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Agrárias,
categoria que indica uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ANDERSON DE MOURA
ZANINE, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 105 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a CLÁUBERSON
CORREA CARVALHO, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a proposta “PESQUISA DA
UNIVERSIDADEFEDERAL DO MARANHÃO
DIGITALIZAOBRAS RARAS DO POETA, ESCRITOR
EJORNALISTA BANDEIRA TRIBUZI”.

Cumpre mencionar que CLÁUBERSON CORREA
CARVALHO foi indicado na categoria Jornalismo Científico, que
premia as matérias jornalísticas que divulguem fatos relacionados à
produção de conhecimento.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por CLÁUBERSON CORREA
CARVALHO, o parabenizamos e externamos admiração por todo o
seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 106 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a MARIA TERESA
SEABRA SOARES DE BRITTO E ALVES, finalista da edição de
2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a proposta “HOW
IS THE CURRENT CRISIS RESHAPING BRAZIL’S HEALTH
SYSTEM? STRENGTHENING HEALTH WORKFORCE AND
PROVISION OF SERVICES IN SÃO PAULO AND
MARANHÃO”.

Cumpre mencionar que MARIA TERESA SEABRA SOARES
DE BRITTO E ALVES foi indicada na categoria Pesquisador Sênior –
Ciências da Saúde, com pesquisa de extrema relevância, impacto e
ineditismo.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por MARIA TERESA SEABRA
SOARES DE BRITTO E ALVES, a parabenizamos e externamos
admiração por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 107 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a MATHEUS COELHO
BANDECA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha

Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que MATHEUS COELHO BANDECA
foi indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências da Saúde,
indicativa de uma vasta produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por MATHEUS COELHO
BANDECA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 108 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ILKA KASSANDRA
PEREIRA BELFORT, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta “FERRAMENTA
COMPUTACIONAL PARA DE PREDIÇÃO DE RISCO DE
PAPILOMA VIRUS HUMANO (HPV) PELA LÓGICA FUZZY”.

Cumpre mencionar que ILKA KASSANDRA PEREIRA
BELFORT foi indicada na categoria Inovação Tecnológica, que premia
as pesquisas onde o ineditismo é a característica mais marcante.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ILKA KASSANDRA PEREIRA
BELFIRT, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 109 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LUCIANO DA SILVA
FAÇANHA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que LUCIANO DA SILVA FAÇANHA foi
indicado na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Humanas, Sociais
e Linguística, Letras e Artes, indicativa de uma vasta produção científica
pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LUCIANO DA SILVA
FAÇANHA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 110 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a MÔNICA TERESA
COSTA SOUSA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que MÔNICA TERESA COSTA SOUSA
foi indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências Humanas, Sociais
e Linguística, Letras e Artes, indicativa de uma vasta produção científica
pretérita. Inclusive, não é a primeira vez que MÔNICA TERESA
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COSTA SOUSA é finalista nessa categoria e, ainda, a Professora
Doutora é docente da Universidade Federal do Maranhão, cuja
competência já foi reconhecida em oportunidade anterior pelos alunos,
sendo premiada na comemoração do Centenário da Faculdade de Direito
da instituição de ensino superior federal do estado como uma das
melhores profissionais.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por MÔNICA TERESA COSTA
SOUSA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho e empenho na pesquisa, bem como gratidão pela incansável
dedicação à educação pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 111 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a THELMA HELENA
COSTA CHAHINI, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a proposta de “MEMORIAL ACADÊMICO
CIENTÍFICO”.

Cumpre mencionar que THELMA HELENA COSTA
CHAHINI foi indicada na categoria Pesquisador Sênior – Ciências
Humanas, Sociais e Linguística, Letras e Artes, indicativa de uma vasta
produção científica pretérita.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por THELMA HELENA COSTA
CHAHINI, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1868 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Capinzal do Norte - MA,  João
Brito de Moraes  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1869 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Mirinzal – MA,  Dirceu Machado
Ribeiro , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
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que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1870 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Miranda do Norte- MA, Hugo
Tarcisio Marvão Bezerra, o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação
positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
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transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1871 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Amapá do Maranhão - MA,  Renato
Araújo , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1872 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Mirador - MA, Antonio do Patrício
, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras

de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1873 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Matões do Norte  – MA,  Joaquim
Viera   , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual

que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1874 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Matinha - MA, José Orlando dos
Santos, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão

de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1875 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Boa Vista do Gurupi - MA,  Leonel
Garcia de Oliveira , o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1876 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Brejo de Areia - MA,  Isaque da
Lagoa Bonita   , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1877 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bacurituba - MA,  Genivaldo de
Jesus Luzo Fonseca , o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
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que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1878 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Benedito Leite - MA,  Baltazar
Ribeiro de Almeida , o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
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transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1879 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Belágua - MA,  Sandoval
Gonçalves dos Santos , o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1880 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bela Vista do Maranhão - MA,
Valdinar da Silva Lima  , o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras

de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1881 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Água Doce do Maranhão  - MA,
Wellington do João Dico  , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação
positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual

que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1882 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bernardo do Mearim - MA,
Francisco Marinho Oliveira Moura , o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros

transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1883 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Governador Newton Bello - MA,
Aurino Pereira Ferreira  , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação
positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1884 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Lajeado Novo - MA,  Ronis da
Costa Santos , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1885 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Lima Campos - MA,  Jaime Silva
de Andrade  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
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a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1886 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Luís Domingues - MA,  Rafael
Sodré , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
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transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1887 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Igarapé Grande - MA,  Pedro
Cidade  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1888 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Guimarães - MA,  Raimundo
Cesar Pereira Ribeiro  , o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1889 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Lago dos Rodrigues - MA,  João
Pedro da Silva Rolim , o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre

a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1890 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Graça Aranha - MA,  Ubirajara
Rayol Soares , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que

enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1892 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que seja instalado
a Casa da Mulher Brasileira, na cidade de PRESIDENTE DUTRA.

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 MANUEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1893 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Coronel Célio Roberto, solicitando a destinação de uma AMBULÂNCIA
DE RESGATE para o Corpo de Bombeiro Militar do Município de
Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1894 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRISSIMA
DIRETORA GERAL DO PROCON, SENHORA ADALTINA
VENÂNCIO DE QUEIROGA, solicitando providências, no sentido
de determinar O DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL
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CONHECIDA COMO “CARRETA DO PROCON”, PARA A
CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS.

          A Unidade Móvel “Carreta do Procon”, como é
popularmente conhecida, tem a função precípua de promover o acesso
a rede de serviços para a cidadania, como a emissão de documentos
básicos, primeira e segunda via do RG, emissão e consulta do CPF,
“balcão do cidadão”, orientação e denúncia de consumidores, orientação
a fornecedores, enfim, é um projeto fantástico do Poder Público que
leva cidadania à população maranhense que não tem acesso a esses
serviços.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de São José dos Basílios no Parlamento
Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1895 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que sejam
realizadas, em caráter de urgência, solicitando a PERFURAÇÃO DE
02 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
BASÍLIOS.

A solicitação acima tem a finalidade de atender às necessidades
dos moradores, além de contribuir para melhorias nas condições de
vida e saúde dos seus habitantes.

Na qualidade de representante do município de SÃO JOSÉ
DOS BASÍLIOS no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1896 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que sejam
realizadas, em caráter de urgência, solicitando a PERFURAÇÃO DE
02 POÇOS ARTESIANOS NA CIDADE DE PRESIDENTE
DUTRA.

A solicitação acima tem a finalidade de atender às necessidades
dos moradores, além de contribuir para melhorias nas condições de
vida e saúde dos seus habitantes.

Na qualidade de representante do município de PRESIDENTE
DUTRA no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1897 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Coronel Célio Roberto, solicitando a destinação de uma BOTE
INFLÁVEL COM MOTOR DE POLPA para o Corpo de Bombeiro
Militar do Município de Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando as
operações nos rios e gerando uma maior proteção a população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1898 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Coronel Célio Roberto, solicitando a destinação de KITS DE
COMBATE À INCÊNDIOS para o Corpo de Bombeiro Militar do
Município de Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, gerando um maior
apoio das ocorrências.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1899 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Coronel Célio Roberto, solicitando a destinação de uma VIATURA
PICK-UP para o Corpo de Bombeiro Militar do Município de
Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade atender os
incêndios em vegetação, vistorias técnicas e apoiar ocorrências de
salvamento terrestre e mergulho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1900 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
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a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, e ao Secretário de Estado da Educação, senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando a implantação de um laboratório
de informática na Escola Estadual de ensino médio, Centro de Ensino
Getúlio Vargas no Município de Cantanhede, importante ferramenta
de inclusão digital e que auxilia no aprendizado dos jovens que podem
aprofundar suas pesquisas escolares na rede de internet. No laboratório,
os alunos terão contato com os computadores através de aulas de
informáticas básicas ou até mesmo aulas complementares sobre as
matérias comuns da escola.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 11 de dezembro de 2019. - Dep. Estadual
Glalbert Cutrim - 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1901 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que
determine ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Agricultura
Familiar, JÚLIO CÉSAR MENDONÇA, as Construções dos Sistemas
de Abastecimento de Água com rede de distribuição para os povoados
de Coque (Assentamento) e São Benedito, no Município de Vitória
do Mearim - MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que os povoados
tiveram um crescimento populacional significante, ficando assim os
moradores carente de água para suas necessidades básicas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 11 de dezembro de 2019. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1902 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Paço do Lumiar - MA, Leonardo
Bruno Silva Rodrigues, o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação
de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e
dá outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).
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§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que

sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019 27
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1903 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Inês - MA, Luis Carlos
Siqueira, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;

II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em
prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
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II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou

firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1904 / 19

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 Excelentíssima Senhora Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Chapadinha - MA, Vera
Lúcia, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez,
versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis
pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.
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§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração

pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,

compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
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Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1905 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Zé Doca - MA, Carlos Henrique
Solteiro, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
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IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços

de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.
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Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta

Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1917 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Alto Alegre do Pindaré - MA,
Rivaldo Santos,  o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;
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IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas

para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação

de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
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socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1918 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Alto Alegre do Maranhão- MA,
Rogério dos Santos Laranjeira, o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de
contratação de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela
especificados, e dá outras providências, objetivando contribuir para
o aumento da segurança dos frequentadores de locais de grande
movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019 35
I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro

Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1919 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Alto Parnaíba - MA,  Wladimir
Brito Rocha ,  o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
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III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1920 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) a pavimentação asfáltica da Rua do Fio, Rua do Campo,
Rua Ivete Silva, Rua Três Nascentes, Rua São Luís, Rua do Agricultor
e Rua das Palmeiras, todas localizadas no Bairro Rio Grande, situado
na Zona Rural de São Luís.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois se tratam de importantes
vias por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos,
inclusive sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus
locais de trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegável.
As ruas se deterioraram ainda mais com as fortes chuvas ocorridas este
ano.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1921 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Viana  - MA, Valter Antonio Serra
Mendes, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
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vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
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Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,

bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1922 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Grajaú - MA, Eduardo José
Ribeiro Conceição, o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.
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§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração

pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,

compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
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Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1923 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Açailândia - MA, Josebeliano
Chagas Farias, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
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III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços

de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.
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Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta

Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1924 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São José de Ribamar - MA,
Antônio Beto das Vilas, o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação
de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e
dá outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;
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IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas

para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação

de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
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socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1925 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Coroatá - MA, Júnior Buhatem,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:
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I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro

Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1926 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Timon - MA, Francisco Helber
Costa Guimarães, o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
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III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1927 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Tutoia - MA, Raimundinho da
Seriema, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019 49
Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros

civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;

III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.
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§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,

coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações

que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1928 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Barra do Corda - MA, Gilvan José
Oliveira, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
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emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.
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Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a

manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1929 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Alcântara- MA, José Ribamar de
Jesus Barboza, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo

152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
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de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em

para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
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socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1930 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Coelho Neto  - MA, Marcos
Tourinho, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em

caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
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pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.
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INDICAÇÃO Nº 1931 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Buriticupu - MA, Jairo do Cikel,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;

VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos
profissionalizantes;

VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,
o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.
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Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12

(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros

civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1932 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Pinheiro - MA, Elizeu de Tantan,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019 59
§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de

Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608
§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR

14023..
§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro

atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis

vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1933 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Água Doce do Maranhão  - MA,
Wellington do João Dico , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação
de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e
dá outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
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II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;

II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate
a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
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firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro

Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1934 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Imperatriz - MA, José Carlos
Soares Barros, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,

por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá
outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
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I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.
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O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como

objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1936 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino solicitando-lhe a convocação dos sete
aprovados presentes no Cadastro de Reserva do Concurso da Polícia
Militar do Maranhão, para cargo de Psicólogos atuantes à função
designada. Por não haver qualquer motivo que obste o chamamento
imediato dos candidatos inclusive não havendo candidatos deficientes
no Cadastro de Reserva, apresentamos essa solicitação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

Ata da Centésima Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell Lages.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
Arnaldo Melo, Doutora Helena Duailibe, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,

Neto Evangelista, Othelino Neto e Rigo Teles. A Presidente declarou aberta
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e
do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 617/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
de saúde privados, situados no Estado do Maranhão, a disponibilizarem
tabela de preços ao consumidor e dá outras providências; Projeto de Lei nº
618/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual
do Nutricionista no Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 619/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a divulgação dos pacientes em fila de espera que aguardam por
consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas
e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e
de instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único de
Saúde - SUS, no âmbito do estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 620/19,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão
dos militares estaduais e demais servidores da Segurança Pública, nas
campanhas de vacinação efetivados pelo Poder Público, como grupo de
risco ou grupo prioritário no âmbito Estado do Maranhão; Projeto de Lei
nº 621/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
a proteção às gestantes participantes de concursos públicos realizados
pelos poderes públicos do estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 622/19,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva
de vagas de estágio de nível superior em órgãos ou entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão para pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos; Projeto de Lei nº 623/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que assegura à criança e ao adolescente
cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos a prioridade de vaga em unidade da
rede pública estadual de ensino mais próxima de sua residência; Projeto de
Lei nº 624/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a afixação de cartaz informando o telefone do Centro de Valorização
da Vida – 188, e dá outras providências; Moção nº 057/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, de aplausos ao Prefeito do Munícipio de
Trizidela do Vale, Senhor Fred Maia, pelo apoio e acolhida ao Programa
Assembleia em Ação; Moção nº 058/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, de aplausos ao Prefeito do Munícipio de Pedreiras, Senhor
Antônio França, pelo apoio e acolhida ao Programa Assembleia em Ação;
Requerimento nº 746/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nº 02/2019, 35/2019,
121/2019, 148/2019 e 232/2019 de sua autoria, todos com pareceres
favoráveis; Requerimento nº 747/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
para que seja enviada mensagem de congratulações e aplausos a todos os
militares membros da delegação da APMGD/PMMA e autoridades que
participaram do 1º Encontro Nacional das Academias Militares Estaduais
– ENAME- e 35ª Edição dos Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros
Militares do Brasil – JAPBM; Requerimento nº 749/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, para que seja agendada uma Sessão Solene, em
data ser definida pela Mesa desta Casa, em homenagem aos Anistiados do
Regime pós 1964, que receberam anistia pela Lei Federal Nº 6.683 de 28 de
agosto de 1979; Requerimento nº 750/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, solicitando informações ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, senhor Antônio Araújo, sobre o andamento das obras de drenagem
anunciadas no bairro de Santa Bárbara, nesta capital; Requerimento nº
751/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio solicitando informações a
Superintendente da Polícia Federal no Maranhão, Senhora Cassandra
Ferreira Aves Parazi, acerca das investigações sobre os homicídios dos
indígenas guajajaras, os Caciques Firmino Prexede Guajajara e Raimundo
Bernice Guajajara, assassinados em um ataque na BR-226, no dia 07 de
dezembro de 2019; Requerimento nº 752/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando informações a Superintendente da Polícia
Federal no Maranhão, Senhora Cassandra Ferreira Aves Parazi, acerca das
investigações sobre o homicídio do indígena guajajara Paulo Paulino
Guajajara, assassinado em 1º de novembro de 2019 em uma emboscada na
Terra Indígena Arariboia; Requerimento n° 753/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando ao Governador do Estado, Senhor Flávio
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Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, que informe os motivos dos constantes atrasos nos pagamentos
dos salários e outros direitos dos funcionários do tele-atendimento do
CIOPS, de acordo com relatos dos próprios funcionários; Requerimento
nº 754/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 605/2019, de sua autoria; Indicação nº 1721/19, de
autoria do Deputado Ciro Neto, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Calos Lula e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando,
em caráter de urgência, a destinação de uma ambulância para o Município
de Presidente Dutra; Indicação nº 1722/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para
que determine ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, a
aquisição de um veículo, modelo ambulância de suporte básico, destinado
ao transporte pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido,
contendo equipamentos mínimos para a manutenção da vida, para atender
enfermos do município de Pastos Bons; Indicação nº 1723/19, de autoria
do Deputado Hélio Soares, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Carlos Lula, solicitando a aquisição de uma ambulância, para que seja
doada ao município de Amapá do Maranhão; Indicação nº 1724/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo Costa e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando serviços de instalação de grade de
proteção em um bueiro a céu aberto localizado na Rua do Canavial, Bairro
Sacavém, São Luís/MA; Indicação nº 1725/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA), Senhor André de Paula; ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa; ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de substituição de cano
estourado de modo a evitar o desperdício de água potável na Rua do
Canavial, Bairro Sacavém, São Luís/MA; Indicação nº 1726/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor André de Paula; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa; ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
esgotamento sanitário de modo a melhorar o saneamento básico da Rua da
Lavadeira, Bairro Sacavém, São Luís/MA; Indicação nº 1727/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando a aquisição de uma ambulância equipada
com UTI móvel para o Hospital da Criança, nesta Capital; Indicação nº
1728/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor
Lula Filho, solicitando a recuperação e manutenção do posto de saúde do
bairro Anil bem como, o fornecimento dos materiais necessários para
assegurar o seu pleno funcionamento; Indicação nº 1729/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo solicitando que aprecie a possibilidade de reforma
e revitalização do calçadão da Avenida dos Africanos; Indicação nº 1731/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública, Senhor Sérgio Moro, solicitando o envio da Força
Nacional de Segurança para o município de Jenipapo dos Vieiras, região
central do Maranhão, que ficou aterrorizado com o ataque brutal que
vitimou dois indígenas da etnia Guajajara; Indicação nº 1732/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor
Carlos Lula, solicitando uma ambulância, para o Município de Pedreiras;
Indicação nº 1733/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando uma
ambulância para o Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1),
nesta Capital; Indicação nº 1734/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando a criação de postos de fiscalização fixos do Batalhão de Polícia

Militar Rodoviária do Maranhão (BPRV) nas cidades de Boa Vista do
Gurupi (BR – 316) fronteira com o município de Cachoeira do Piriá (PA),
Itinga do Maranhão (BR – 010) fronteira com o município de Dom Eliseu
(PA), Imperatriz (BR – 010) fronteira com o município de São Miguel do
Tocantins (TO), Estreito (BR – 230) fronteira com o município de
Aguiarnópolis (TO), Carolina (BR – 230) fronteira com o município de
Filadélfia (TO), Loreto (BR – 324) fronteira com o município de Ribeiro
Gonçalves (PI), Benedito Leite (MA – 371) fronteira com o município de
Uruçuí  (PI), barão de Grajaú (BR – 230) fronteira com o município de
Floriano (PI), Timon (BR – 226) fronteira com o município de Teresina
(PI) e Araioses (MA – 345) fronteira com o município de Buriti dos Lopes
(PI); Indicação nº 1735/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
ao Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal
de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a recuperação e manutenção do
posto de saúde do Jardim São Cristóvão, bem como, o fornecimento dos
materiais necessários para assegurar o seu pleno funcionamento; Indicação
nº 1736/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando a destinação de uma ambulância, para o
Município de Imperatriz; Indicação nº 1737/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado as Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando a destinação de uma ambulância para o Município de São
José de Ribamar; Indicação nº 1738/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando
a destinação de uma ambulância para o Município de Paço do Lumiar;
Indicação nº 1739/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a destinação
de uma ambulância para o Município de Pindaré Mirim; Indicação nº
1740/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando o reforço
do contingente policial na região central do estado, em especial nas cidades
de Barra do Corda, Grajaú e Jenipapo dos Vieiras, devido aos assaltos
recorrentes; Indicação nº 1741/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem
como ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando a reforma e reativação do posto policial da Lagoa da
Jansen, em São Luís; Indicação nº 1742/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando a conclusão das obras do Hospital Regional de Pedreiras;
Indicação nº 1743/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino;  ao Secretário
de Estado de Educação, Felipe Camarão e ao Magnífico Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, solicitando
a implantação  de um Campus da Universidade Estadual do Maranhão no
município de Pedreiras, bem como, a criação de cargos da área
administrativa para atuarem no Campus Universitário; Indicação nº 1744/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando o reestabelecimento
do pagamento dos salários e demais direitos, tais como vale alimentação e
férias, dos funcionários que prestam serviços no teleatendimento do centro
integrado de operações de segurança do Maranhão – CIOPS; Indicação nº
1745/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação
da “Ponte Francisco Sá” que interliga o município de Pedreiras a Trizidela
do Vale, localizada na MA-122; Indicação nº 1746/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação asfáltica da MA-122 no
trecho que interliga o município de Pedreiras a São Luís Gonzaga; Indicação
nº 1747/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
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do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a regularização do
fornecimento do medicamento “Mesacol - Mesalazina” aos pacientes de
doenças crônicas como Retocolite Ulcerativa ou Crohn; Indicação nº 1748/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Ministro da Saúde,
Senhor Luiz Henrique Mandetta, solicitando o reajuste da tabela de
procedimentos do sistema de informações ambulatoriais do SAI/SUS;
Indicação nº 1750/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando a pavimentação asfáltica da Avenida Principal de acesso ao
Povoado da Vila Coquilho, na Zona Rural de São Luís; Indicação nº 1751/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da
Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando uma ambulância para o Hospital do
Servidor, em São Luís; Indicação nº 1752/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a revitalização do calçadão da Avenida Litorânea; Indicação nº
1753/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando uma ambulância para o
Hospital de Urgência e Emergência Dr. Clementino Moura - Socorrão II;
Indicação nº 1754/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Secretário
de Estado de Educação, Felipe Camarão, solicitando a conclusão das obras
de reforma  no Centro de Ensino Newton Bello, em Trizidela do Vale;
Indicação nº 1755/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando
a recuperação asfáltica da MA-247 que interliga o município de Pedreiras
a São Luís Gonzaga; Indicação nº 1756/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Senhor
Sérgio Moro, solicitando celeridade nas investigações da morte de dois
indígenas da etnia guajajara no último sábado dia 07/12/2019; Indicação nº
1757/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando uma ambulância para o
Município de Alcântara; Indicação nº 1758/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Presidente da Agência Executiva Metropolitana
do Maranhão, Senhor Lívio Corrêa e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
implantação de sinalização horizontal com tacha reflexiva (olho de gato) na
Avenida Jerônimo de Albuquerque no trecho entre o túnel da Cohab e o
Angelim; Indicação nº 1759/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem
como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando
uma ambulância para o Município de Raposa; Indicação nº 1760/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando a remoção de todas as placas
do Programa “São Luís em Obras” onde os serviços já foram concluídos;
Indicações nºs: 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772 e 1773/19, todas de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
aos respectivos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos municípios de
Bequimão, Carolina, Cantanhede, Cândido Mendes, Anapurus, Barão de
Grajaú, Alto Alegre do Pindaré, Cajari, Campestre do Maranhão, Magalhães
de Almeida, Lago Verde, Alto Alegre do Maranhão e Arame, com indexação
do Anteprojeto de Lei que versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos. Concluída a leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário, a
Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento das Indicações
elencadas acima. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Zé Gentil,
Wendell Lages, Adelmo Soares e Ciro Neto. O Deputado Zé Gentil destacou
pesquisa que mostra a cidade de Caxias como a quinta melhor cidade do

Brasil e a quinta do Maranhão com maior fluxo de turismo, tecendo elogios
à administração do prefeito de Caxias, Senhor Fábio Gentil. O Deputado
Wendell Lages registrou sua visita ao Comando Geral do Corpo de
Bombeiros para levar as demandas da cidade de Itapecuru-Mirim e de toda
a região do Vale do Itapecuru. O Deputado agradeceu ao Coronel Célio
Roberto que atendeu à sua solicitação e conseguiu enviar uma ambulância
de resgate para o Batalhão de Itapecuru-Mirim. Também relatou que esteve
no povoado Tingidor, para participar da primeira Copa Quilombola. O
Deputado Adelmo Soares também elogiou a administração do Prefeito
Fábio Gentil, em Caxias, destacando as realizações na cidade, assim como
reconheceu os esforços da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado
para promover um espetáculo de Natal para a população. Também relatou
a sua presença na inauguração de um Restaurante Popular em Aldeias
Altas e outras realizações do Prefeito Zé Reis, em parceria com o Governo
do Estado. O Deputado Ciro Neto relatou sua participação nas festividades
do padroeiro da cidade de Colinas e ressaltou a atuação dos alunos do
IEMA de Presidente Dutra, que ganharam uma premiação nacional de
curta-metragem na categoria realidade aumentada, em que eles mostraram
o dia a dia de um pequeno povoado na cidade de Tuntum, em seguida
parabenizou o Prefeito Jura Carvalho, da cidade de Presidente Dutra, pelo
pagamento do 13º salário dos seus servidores e pela campanha do Natal,
quando será feita a doação de mil cestas básicas, sorteios de vários prêmios
à população e festividades que acontecerão na praça São Sebastião daquele
município, no dia 22 de dezembro.  Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando votação, em segundo turno, tramitação ordinária, do Projeto
de Lei n° 336/19, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, que
dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada em lanchonetes, bares,
restaurantes, hotéis e shopping centers. Este Projeto de Lei foi aprovado
e encaminhado à sanção Governamental.  Em segunda Sessão, foi apreciado
o Projeto de Lei nº 486/2019, capeado pela mensagem governamental nº
080/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2020-2023, e dá outras providências. Com parecer
favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
este projeto teve sua segunda discussão encerrada e foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária. Com pareceres favoráveis da CCJC
e da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e das Minorias, foi
aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n° 445/
19, de autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de conter códigos QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e
comercializados no Estado do Maranhão. Da mesma forma, foi aprovado
o Projeto de Lei nº 388/19, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe
sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-
tratos a animais e dá outras providências, com parecer favorável da CCJC
e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de
Resolução Legislativa nº 040/19, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman,
ao Senhor Raphael Coelho Figueiredo e 043/19, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que concede Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Guilherme Maia Rocha, ambos com parecer favorável da CCJC.
Os Projetos de Lei nºs: 472/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa;
536 e 600/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa e os Requerimentos
nºs: 742/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 744/19, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus, foram transferidos devido a ausência
dos respectivos autores. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos n°s: 743/19, do Deputado Welington do Curso, solicitando
regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 009, 016, 082, 361 e 385,
todos de sua autoria e 745/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
também solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 031,
055, 587/2019, todos de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 739/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do corrente ano, em razão de
sua participação em uma audiência judicial; 740/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, também justificando sua ausência nas Sessões Plenárias
nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro do corrente ano, conforme atestado
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médico e 741/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, justificando sua
ausência nas Sessões realizadas no período de 25 a 28/11/2019, quando
esteve em São Paulo, representando este Poder. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, os Projetos
de Lei n°s 534, 535, 486 484 e 080/2019, todos de autoria do Poder
Executivo; 053 e 244/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe;
114/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 297 e 412/2019, de
autoria do Deputado Carlinhos Florêncio; 393/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto e 384/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio;
Requerimentos nºs 746/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
747/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral e 748/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; 749, 750, 751 e 752/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Adriano,
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição, usou a tribuna para cobrar
explicações do Governo do Estado sobre a falta de medicamento na farmácia
no Governo e sobre a falta d´água nos bairros de São Luís. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, o
Deputado Wellington do Curso informou sobre a Audiência Pública na
Vara de Direitos Difusos e Coletivos, com Dr. Douglas Martins, para
tratar de uma ação popular que ajuizou contra o Governo do Estado, para
cobrar o pagamento das Emendas dos Deputados e ainda falou sobre as
denúncias de corrupção na gestão do Governador Flávio Dino. Segundo o
Deputado, as investigações da Polícia Federal apontam corrupção
desenfreada na Saúde do Estado do Maranhão, e ainda nas prefeituras
administradas pelo PCdoB e cobrou providências quanto à falta de água
nos bairros de São Luís, tecendo críticas sobre a administração da CAEMA
e a inércia do Governo em sanar os problemas.  Nada mais havendo a tratar
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís,10 de dezembro de 2019. Deputada Doutora Cleide
Coutinho - Presidente em exercício. Deputado Roberto Costa - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Wendell Lages - Segundo Secretário em
exercício.

Ata da Sessão Solene para entrega da Medalha de Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Ex-Deputado e Ex-Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Senhor Celso da Conceição
Coutinho, realizada no dia 02 de dezembro de 2019, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene para a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Ex-Deputado e Ex-
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Senhor Celso da
Conceição Coutinho, concedida por meio da Resolução Legislativa n° 931,
oriunda do Projeto de Resolução Legislativa n° 013/2019, de autoria dos
Deputados Othelino Neto e Edivaldo Holanda e convidou para compor a
Mesa: o homenageado, Senhor Celso Coutinho, Deputado Estadual
Constituinte; o Senhor Alberto Tavares, Ex-Desembargador Federal e Ex-
presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; o Senhor Manoel
Ribeiro, Ex-Deputado estadual e Ex-Presidente da Assembleia Legislativa;
o Coronel Carlos Augusto Furtado, Presidente da Academia Maranhense
de Ciências, Letras e Artes Militares. Na sequência convidou todos a se
postarem em posição de respeito para execução do Hino Nacional
Brasileiro, executado pelo Tenente Gerson, do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão. Ato contínuo, foi feita a entrega da Medalha Manuel Beckman
ao Ex-Deputado Celso Coutinho, que usou a Tribuna para agradecer a
homenagem. Em seguida, a palavra foi concedida ao Deputado Wellington
do Curso que fez uma breve saudação ao homenageado. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, usou a palavra, como autor da proposição para
justificar seu pedido e, tecendo suas considerações finais, encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel

Beckman, São Luís, 02 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente.

Ata da Sessão Solene para entrega das Medalhas de Mérito
Legislativo Manuel Beckman aos Senhores Daniel Blume e Thiago
Brhanner Garcês Costa, realizada no dia 16 de dezembro de 2019,
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente Senhor Deputado Wendell Lages.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene para a entrega das
Medalhas de Mérito Legislativo Manuel Beckman aos Senhores Daniel
Blume e Thiago Brhanner Garcês Costa, concedida por meio das Resoluções
Legislativas nºs 980/2019 e 981/2018, oriundas dos Projetos de Resoluções
Legislativa nºs 038/2019 e 066/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Convidou para compor a Mesa: o Senhor Daniel Blume,
homenageado desta Sessão; o Senhor Thiago Brhanner, homenageado desta
Sessão Solene; o Senhor Raimundo Nonato, Secretário Municipal de
Relações Parlamentares, neste ato representando o Prefeito de São Luís; o
Senhor Juiz Federal José Carlos Madeira; o Senhor Thiago Diaz, Presidente
da OAB-MA; a Senhora Márcia Andreia Pereira, Presidente do Tribunal
de Justiça Desportivo do Maranhão; a Senhora Fátima Travassos,
Procuradora de Justiça; o Senhor Antônio Norberto, Presidente da Academia
Ludovicense de Letras. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso,
autor dos Projetos de Resolução usou a Tribuna para falar em nome do
Poder Legislativo. Ato contínuo, o Presidente da Mesa convidou o
Deputado Wellington do Curso para fazer a entrega da Medalha Manuel
Beckman, os Senhores Daniel Blume e Thiago Brhanner Garcês Costa e
passou a Presidência da Mesa ao Deputado Wellington do Cursos que, na
sequência, concedeu a apalavra aos Homenageados: Senhor Daniel Blume
e Thiago Brhanner que agradeceram a comenda. Por fim, o Presidente da
Mesa usou a palavra para as considerações finais e encerrou a sessão
determinando que fosse lavra a presente Ata, que lida e aprovada será
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís, 16 de dezembro de 2019. Deputado Wendell Lages - Presidente
em exercício.

Ata da Sessão Solene para entrega de Medalhas de Mérito
Legislativo Manuel Beckman aos Senhores Ernesto Luís França de
Sousa e Antônio Carvalho Portela Filho, realizada na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 14 de novembro de 2019.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Neto Evangelista.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para entrega
das Medalhas de Mérito Legislativo Manuel Beckman aos senhores Ernesto
Luís França de Sousa e Antônio Carvalho Portela Filho, concedida pelas
Resoluções Legislativas nº 929/2019 e 820/2018, oriundas dos Projetos de
Resolução Legislativa nº 070/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista
e nº 033/18, de autoria da Deputada Ana do Gás. Em seguida, convidou
para compor a Mesa: o Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado de
Segurança Pública, neste ato representando o Governado do Estado, Senhor
Flávio Dino; o Senhor Raimundo Nonato Silva, Secretário Municipal de
Relações Parlamentares de São Luís, neste ato representando o Senhor
Edivaldo Holanda Junior, Prefeito de São Luís; o Coronel Ernesto Luís
França de Sousa, homenageado desta Sessão Solene; o Coronel Pedro
Ribeiro, Subcomandante da Polícia Militar, neste ato representando o
Comandante Coronel Ismael; o Senhor Eduardo Nicolau, Corregedor Geral
do Ministério Público; o Coronel Marcelo Jinkings, Chefe do Gabinete
Militar da Assembleia Legislativa; o Segundo-Tenente Antônio Carvalho
Portela Filho, homenageado nesta sessão solene; o Senhor Erivelton Lago,
Conselheiro Estadual da OAB, neste ato representando o Presidente da
OAB, Thiago Diaz. Na sequência, o Presidente convidou todos para se
postarem em posição de respeito para ouvir o Hino Nacional Brasileiro,
executado pelo Segundo-Tenente Jeferson. Em ato contínuo, foi feita a
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entrega das Medalhas Manuel Beckman aos senhores Ernesto Luís França
de Sousa e Antônio Carvalho Portela Filho, que fizeram uso da palavra
para agradecer a Comenda. Em seguida, o Secretário de Segurança Pública
Jefferson Portela também fez uso da palavra para saudar os homenageados
qualificando-os como dois grandes homens, profissionais de conduta
exemplar tanto na corporação, quanto na sociedade civil. Para concluir, o
Presidente teceu suas considerações finais; Nada mais havendo a tratar,
declarou encerrada a sessão solene, sendo lavrada a presente Ata. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 14 de
novembro de 2019. Deputado Neto Evangelista - Presidente em exercício.

Ata da Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão
Maranhense e a Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Senhor João Vicente de Macedo Claudino, realizada na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 06 de
dezembro de 2019.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para entrega
do Título de Cidadão Maranhense e a Medalha de Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Senhor João Vicente de Macedo Claudino, concedidos
por meio das Resoluções Legislativas nº 1001/2019 e nº 985/2019, oriundas
dos Projetos de Resoluções Legislativas nº 096/2019 e nº 097/2019, de
autoria da Deputada Mical Damasceno. Convidou para compor a Mesa: o
Senhor Flávio Dino, Governador do Maranhão; o Senhor Wellington Dias,
Governador do Piauí; o Senhor João Vicente de Macedo Claudino,
homenageado desta Sessão Solene; o Senhor Elmano Férrer, Senador do
Estado do Piauí; o Senhor Deputado Federal Fábio Abreu, Secretário de
Estado da Segurança Pública do Piauí; o Senhor Gil Cutrim, Deputado
Federal do Maranhão; o Senhora Janaína Marques, Deputada Estadual do
Piauí; o Senhor Venício do Ó, Prefeito do Município de Pimenteiras, do
Estado do Piauí, este último representando todos os prefeitos ausentes a
esta Sessão Solene. Na sequência, todos foram convidados a se postarem
em posição de respeito para a execução do Hino Maranhense, interpretado
pela Cantora Drika Pinheiro e banda. Na sequência a Deputada Mical
Damasceno, autora das proposições usou a palavra para falar em nome do
Poder Legislativo. Em seguida o Homenageado João Vicente de Macedo
Claudino fez uso da Tribuna para agradecer a homenagem. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente dos trabalhos usou a palavra para as
considerações finais e encerrou a sessão determinando que fosse lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 06 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.

Ata da Sessão Solene para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Alberto José Tavares Vieira
da Silva, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
no dia onze de dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Deputado Roberto Costa.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene, convocada para a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor
Alberto José Tavares Vieira da Silva, concedida por meio da Resolução
Legislativa nº 967/2019, oriunda do Projeto de Resolução nº 082/19, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus. Convidou para compor a Mesa: o
Senhor Deputado Felipe dos Pneus, autor da Proposição; o homenageado,
Dr. Alberto José Tavares Vieira da Silva; o Senhor Marcelo Tavares,
Secretário Chefe da Casa Civil, neste ato, representando o Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; o Senhor Raimundo Nonato
Silva, Secretário Municipal de Relações Parlamentares, neste ato,
representando o Prefeito em Exercício Júlio Pinheiro;  Senhor  Teodoro
Peres Neto, Procurador de Justiça, neste ato representando o Procurador
Geral de Justiça, Senhor Luís Gonzaga; o Senhor Juiz Federal Neian

Milhomem, Vice-diretor do Fórum da Justiça Federal; o Capitão de Mar e
Guerra Márcio Ramalho Dutra e Melo, Comandante da Capitania dos
Portos; o Coronel Ismael, Comandante da Polícia Militar; o Senhor
Jefferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública; o Senhor
Conselheiro Hugo de Assis Passos, neste ato, representando o Presidente
da OAB, Senhor Thiago Diaz. Na sequência, convidou todos a se postarem
em posição de respeito para ouvir o Hino Nacional Brasileiro, executado
pela Banda do 24º BIS, sob a regência do Tenente Adalberto. Dando
continuidade aos trabalhos, concedeu a palavra ao Deputado Felipe dos
Pneus, que discorreu sobre a trajetória de vida do homenageado, destacando
sua dedicação ao serviço público e a arte de ensinar, de servir à pátria,
como um dos intelectuais que mais se destacaram na sociedade maranhense.
Também teceu elogios ao homenageado, o Senhor Roberto Veloso,
principalmente pelo amor que ele demonstra ter à academia. Na sequência,
foi feita a entrega da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao
homenageado, que fez uso da palavra para agradecer a Comenda. Em
seguida, o Tenente-coronel Souza Filho falou sobre a grandiosidade do
homenageado que bem representa a nossa Academia Maranhense de
Ciências, Letras e Artes Militares. O Deputado Wellington do Curso
reconheceu o homenageado como um dos melhores e maiores professores
do Estado do Maranhão. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a
sessão solene, sendo lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 11 de dezembro de 2019.
Deputado Roberto Costa - Presidente em exercício.

Ata da Sessão Solene em Comemoração aos cento e dez
anos do Ensino Tecnológico no Maranhão, realizada na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia vinte e cinco de novembro
de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Deputado Roberto Costa.

Às dezessete horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento nº 584/2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio
Lula, em comemoração aos 110 anos do Ensino Tecnológico no Maranhão.
Convidou para compor a Mesa o Magnífico Reitor Francisco Roberto
Brandão, Reitor do Instituto Federal do Maranhão; o Magnífico Reitor
Jhonatan Almada, Reitor do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – IEMA; o professor José Ferreira Costa, que foi o primeiro
Reitor do IFMA, no período de 2004 a 2012; o professor Lima, Diretor do
Cefet no período de1998 a 2001, e Deputado Estadual no período de 2002
a 2011; a professora Valéria Martins, Reitora do IFMA no período de abril
a outubro de 2012 e o aluno Lucas Freitas, do curso de Eletroeletrônica do
Campus São José de Ribamar, representando todos os alunos do IFMA.
Em seguida, foi exibido um vídeo sobre a história da Rede Federal de
Ensino Tecnológico, após o qual, foi concedida a palavra ao Senhor Zé
Inácio Lula, que falou em nome do Poder Legislativo, fazendo um resgate
histórico acerca do modelo de ensino tecnológico profissional existente no
Brasil e em particular no Maranhão, até a expansão dos Institutos durante
o governo Lula, que espalhou escolas técnicas por todo o Brasil,
construindo, entre 2003 e 2016, mais de 500 novas unidades referentes ao
plano de expansão da educação profissional. O Deputado encerrou sua
fala, ressaltando que a rede federal da educação profissional, científica e
tecnológica, tornou-se para o mundo um dos maiores exemplos de política
educacional pelo sucesso do ensino de ciência e tecnologia com a inclusão
em escolas públicas e que no Maranhão esse sucesso só foi possível pelo
trabalho e dedicação dos seus dirigentes, do corpo docente, técnicos
administrativos e demais trabalhadores. O Presidente passou a palavra à
aluna Camila Pedrosa, presidente da União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (UBES), que enalteceu a contribuição do IFMA para a
formação de mentes pensantes e preparadas para o mundo do trabalho,
pelo oferecimento de ensino tecnológico de qualidade, cultura, esporte aos
jovens do Estado. O Presidente então se pronunciou, declarando seu amor
a essa instituição e convidou o Deputado Zé Inácio Lula para dar
prosseguimento a essa Sessão, presidindo-a, em razão de ter sido ele o
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autor da homenagem. O Presidente passou a palavra ao Professor José
Ferreira Costa, ex-Reitor do IFMA, que agradeceu a homenagem e referiu
a veracidade do slogan do IFMA, que consta nos veículos da Instituição:
“formam-se aqui os melhores profissionais do Maranhão”. Segundo o
Professor José Ferreira Costa, esse é o trabalho que todos os professores,
gestores e técnicos administrativos estão fazendo pelo Maranhão afora. O
Presidente passou então a palavra ao ex-Deputado Professor Lima, que
falou dos seu projeto de federalizar todas as escolas do Brasil, para que
tenham um único projeto pedagógico, um único projeto de gestão e uma
educação de qualidade. Após seu discurso, o Presidente concedeu a palavra
ao Magnífico Reitor do IEMA, Jhonatan Almada, que apresentou os
avanços e desafios da educação profissional no Estado, destacando o
protagonismo do IFMA. O Presidente passou a palavra ao magnífico
reitor Roberto Brandão, ressaltando que o Instituto Federal do Maranhão
consegue enxergar onde poucos ainda enxergam, abrindo espaço para que
cidadãos maranhenses possam revolucionar suas vidas. O Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Professor Marco Aurélio, que reconheceu
o IFMA como uma escola de referência, porque preocupa em dar as
ferramentas para que o jovem possa sonhar. Para concluir, o Presidente
teceu suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada a sessão solene, sendo lavrada a presente Ata. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 25 de novembro de
2019. Deputado Roberto Costa - Presidente.

Ata da Sessão Solene em comemoração aos vinte e nove
anos do Código de Defesa do Consumidor, realizada na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia onze de setembro de dois
mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Duarte Júnior.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 436/2019, de sua autoria, em comemoração aos 29 anos
da Lei Federal n.º 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor. Em
seguida, convidou para compor a Mesa: a Senhora Adaltina Queiroga,
Presidente do PROCON-MA; o Senhor Marcos Fróes, Defensor Público,
neste ato representando o Defensor-Geral Alberto Bastos; o Senhor Carlos
Augusto Oliveira, Promotor de Justiça do Consumidor; o Senhor Raimundo
Nonato Silva Júnior, neste ato representando o Prefeito Municipal de São
Luís Edivaldo Holanda Júnior; a Senhora Karen Barros, Secretária Adjunta
de Educação do Estado do Maranhão; a senhora Ana Brandão, Presidente
do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo; o
Senhor Kaio Saraiva, Diretor-tesoureiro da OAB, neste ato representando
o Presidente da OAB, Senhor Thiago Diaz e o Professor Cláudio Marques,
advogado e assessor da Reitoria da UFMA, neste ato representando a
Magnifica Reitora da UFMA, Professora Nair Portela. Em seguida foi
apresentado um vídeo sobre o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n.º
8.078/1990. O Presidente agradeceu a sua equipe pelo apoio na organização
deste evento e relatou que falar sobre o direito do consumidor para ele é
uma grande honra, não só por ter sido Presidente do PROCON, mas por
considerar o órgão de extrema importância para defesa do consumidor. O
Deputado Duarte Júnior destacou que o Código de Defesa do Consumidor
é fruto de inúmeras lutas, conquistas e movimentos sociais, destacando
que essa Lei brasileira de 1990, é referência mundial e que outros países da
Europa utilizam o nosso Código para elaborar normas de proteção e defesa
dos seus consumidores. Na continuidades dos trabalhos, o Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Marcos Fróes, que agradeceu o convite e
parabenizou o Deputado Duarte pela realização desta Sessão Solene e
destacando a importância de difundir o Código de Defesa do Consumidor,
para evitar violações aos direitos dos cidadãos. Na sequência, ouviu-se a
senhora Adaltina Queiroga, que se colocou a disposição do cidadão
maranhense para continuar a luta pela defesa de todos os consumidores.
Com a palavra, o Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, ratificando a
importância do Código de Defesa do Consumidor, parabenizou a Assembleia
Legislativa por celebrar os 29 anos desse importante Código. Em seguida,
ouviu-se senhor Kaio Saraiva, que destacou a importância de equilibrar a

relação jurídica de forma a tratar e proporcionar aos desiguais e menos
favorecidos as mesmas condições e o mesmo equilíbrio daqueles mais
favorecidos. Foi nessa perspectiva, que no ano de 1990, surgiu o Código
de Defesa do Consumidor editado pela Lei n.º 8.078, de 1990, buscando
não simplesmente favorecer o consumidor e prejudicar o empresariado,
mas equilibrar a relação de consumo entre o prestador de serviço, o
fornecedor do produto e a classe consumidora. Com a palavra, a senhora
Karen Barros, falou sobre a importância da educação para o consumo, que
é o que está previsto no CDC, artigo 6°, inciso II, destacando o Projeto
Procon Mirim, que foi desenhado primeiramente pelo Deputado Duarte
Júnior, então Presidente do PROCON, no início da sua gestão, em 2015.
Também se pronunciou o Professor Carlos Augusto, destacando a
necessidade de vigilância contra as tentativas de se diminuir os direitos dos
consumidores em todos os níveis. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 11 de setembro de 2019. Deputado Duarte Júnior
- Presidente em exercício

Ata da Sessão Solene para homenagear os 30 anos de
fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das
redes públicas estadual e municipal do Maranhão, realizada na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia vinte e quatro
de outubro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio Lula.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por meio da
Resolução Administrativa n.º 1.115/2019, de autoria do Deputado Marco
Aurélio, para homenagear os 30 anos de fundação do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das redes públicas estadual e municipal
do Maranhão - SINPROESEMMA. Para compor a Mesa, convidou o
Senhor Felipe Camarão, Secretário de Educação do Estado, neste ato
representando o Governador Flávio Dino; Senhor Raimundo Nonato Costa
Oliveira, Presidente do SINPROESEMMA; Senhor Júlio Pinheiro, vice-
Prefeito de São Luís; Senhor Odair José, diretor da Escola de Governo e o
Senhor Egberto Magno, Presidente em exercício do Partido Comunista do
Brasil. Em seguida, o Presidente informou que o Deputado Professor
Marco Aurélio, não pôde se fazer presente e em função disso lhe solicitou
que presidisse a Sessão. Solicitação que aceitou com grande satisfação por
considerar justa esta homenagem pelos 30 anos de luta do sindicato que é
considerado um dos sindicatos mais atuantes que temos em nosso Estado,
defendendo os direitos de seus sindicalizados, sobretudo os professores e
lutando por uma educação pública de qualidade, ao longo desses 30 anos.
Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao Senhor Júlio Pinheiro,
que relatou seu orgulho por esse momento simbólico de reconhecimento e
agradeceu ao Deputado Professor Marco Aurélio pela indicação dessa
solenidade, também destacou a dimensão política e social da educação e
sua importância para as pessoas e para a vida na sociedade. Com a palavra,
o senhor Odair José parabenizou e agradeceu a Assembleia Legislativa
pela homenagem e reconhecimento dessa história de lutas. O senhor Egberto
Magno também se pronunciou discorrendo sobre a história do
SINPROESEMMA que foi fundado em 1989, surge num momento rico
da vida política e institucional do Brasil, no ano seguinte à promulgação da
Constituição de 1988 que inaugurou um novo pacto social. O Senhor
Raimundo Oliveira  afirmou que SINPROESEMMA representa a categoria
dos trabalhadores em educação no Estado do Maranhão com muita honra
e com muito orgulho. Com a palavra, o Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão que  parabenizou o Sindicato pelos seus 30 anos
de lutas, de glórias e de conquistas. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 24 de outubro de 2019. Deputado Zé Inácio -
Presidente
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1195/2019

Republicar por incorreção

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso XX
do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 243 da Lei nº 6.107/
94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão) e
tendo em vista os fatos constantes do Processo nº 5419/2019-AL.,

  R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA SILVA
CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 1389287,
CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA, Técnico Legislativo
de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE KAUE LIMA
MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula 1630037,
para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos constantes nos autos
do Processo nº 5419/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de dezembro

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1196/2019
Republicar por incorreção

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso XX
do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 243 da Lei nº 6.107/
94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão) e
tendo em vista os fatos constantes do Processo nº 5420/2019-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA SILVA

CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 1389287,
CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA, Técnico Legislativo
de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE KAUE LIMA
MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula 1630037,
para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos constantes nos autos
do Processo nº 5420/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de dezembro

de 2019. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente.  Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1197/2019
Republicar por incorreção

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso XX
do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 243 da Lei nº 6.107/
94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão) e
tendo em vista os fatos constantes do Processo nº 5422/2019-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA SILVA

CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 1389287,

CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA, Técnico Legislativo
de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE KAUE LIMA
MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula 1630037,
para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos constantes nos autos
do Processo nº 5422/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de dezembro

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  1220/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no art. 35 da Constituição do Estado,

RESOLVE:
NOMEAR Comissão de Representação Interna composta pelos

senhores Deputados: Duarte Júnior(PCdoB-BPUPM), Fernando Pessoa
(Solidariedade-BSP), Drª Helena Duailibe (Solenidade -BSP), Roberto
Costa (MDB-BPO), Wendell Lages (PNM -BPD) e Welligton do Curso
(PSDB), tendo como finalidade atuar durante o recesso parlamentar, com
as seguintes competências:

I – RESOLVER as questões inadiáveis surgidas durante o recesso
parlamentar;

II – APRECIAR e votar pedidos de licença que derem entrada
durante o recesso;

III – ATENDER o que dispõe os incisos II e III do § 2º do art. 32
da Constituição do Estado do Maranhão.

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em 18 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada Dr.
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.
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LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES DA CONSULTORIA
LEGISLATIVA

(Segunda Sessão Legislativa de 2019)

QUADRO-RESUMO ATIVIDADES

ATIVIDADE                                                                                 TOTAL
1. Parecer - Projeto de Lei...................................................................610
2. Parecer - Projeto de Lei Complementar.............................................15
3. Parecer – Projeto de Resolução Legislativa.......................................35
4. Parecer – Veto à Projeto de Lei...........................................................38
5. Parecer – Emenda à Constituição......................................................18
6. Parecer - Medida provisória..............................................................13
7. Elaboração – Nota Técnica...............................................................13
8. Elaboração – Projeto de Lei................................................................7
9. Elaboração – Projeto de Resolução Legislativa...................................5
10. Elaboração - Emenda à proposição..................................................4
11. Elaboração - Indicação......................................................................1
12. Assessoramento Específico...........................................................16
13. Participação em Audiências Públicas..............................................25
14. Relatório Audiência Pública...........................................................20
15. Elaboração Estudos..........................................................................9
16. Relatório Comissão Parlamentar de Inquérito..................................3
17. Cursos ministrados...........................................................................2
18. Palestras...........................................................................................8

QUADRO-RESUMO ATIVIDADE ESPECÍFICAS

ATIVIDADE ESPECÍFICAS
Coautoria da 1° Constituição Anotada do Estado do Maranhão
Subcoordenação da 1° Constituição Anotada do Estado do

Maranhão

Revisão e compilação da 1° Constituição Anotada do Estado
do Maranhão

Programa Parlamento Estudantil (coordenação)
Programa Parlamento Estudantil (Assessoramento)
Programa Parlamento Estudantil (Secretariado)
Coordenação do 1º Curso de Formação de Assessoria Técnico-

Parlamentar aos Servidores da Assembleia;
 Ministração de Aulas no 1º Curso de Formação de Assessoria

Técnico-Parlamentar aos Servidores da Assembleia
Elaboração de material para o 1º Curso de Formação de

Assessoria Técnico-Parlamentar aos Servidores da Assembleia
Assessoria às reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania
Assessoramento de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI
Atualização da Constituição Estadual
Atualização do Regimento Interno
Elaboração de Edital de Credenciamento – Escola do Legislativo
Palestras no Programa “Assembleia em Ação”
Assessoramento do Programa “Assembleia em Ação”
Elaboração de Minutas
Elaboração do Convênio Assembleia X Secretaria de Educação

- Parlamento Estudantil
Assessoramento ao Conselho de Meio Ambiente, Conselho de

Recursos Hídricos, Conselho de Governança Hídrica.
Apresentação dos projetos de Lei do Plano Plurianual 2020-

2023 e do Projeto de diretrizes orçamentarias 2020 e da lei Orçamentária
anual 2020 aos Deputados Estaduais;

Demonstração e avaliação do Relatório Detalhado da Execução
Orçamentária (RDEO) da Saúde referente ao 2º Quadrimestre do
exercício 2019.

Atenciosamente,

ARISTIDES LOBÃO NETO
Consultor Geral
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APLICAÇÃO DE PENALIDADE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE APLICAÇÃO DE
PENALIDADE referente à modalidade licitatória de Pregão Presencial
nº 014/2019-ALEMA, no bojo dos Processos Administrativos nº 3015/
2019 e 5352/2019-ALEMA, em face da Empresa SALDANHA
COMUNICAÇÃO E MARKETING ME, em razão de ter praticado
atos passíveis de frustrar os objetivos da licitação, causando prejuízos
a esta Administração. OBJETO: Fica aplicada a penalidade de multa
no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da
Ordem de Fornecimento, a partir do primeiro dia de atraso limitado ao
trigésimo dia, que perfaz a quantia de R$ 1.750,50 (mil setecentos e
cinquenta reais e cinquenta centavos), consoante determina a Cláusula
Nona, item 9.3.2 do Termo de Referência (Anexo I – Pregão Presencial
014/2019); fica aplicada, também, a penalidade de suspensão temporária
de licitar e assinar contratos com esta Assembleia Legislativa pelo
prazo de 06 (seis) meses, consoante determina o art. 87, inciso III da
Lei nº 8.666/1993. BASE LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
DATA DE ASSINATURA: 19 de dezembro de 2019. ASSINATURA:
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – Deputado Othelino
Nova Alves Neto – Presidente – Contratante. São Luís – MA, 23 de
dezembro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-
Geral

ADITIVO - RETIFICAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DA RETIFICAÇÃO DO SEXTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2017. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA POLO
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Retificação
da Cláusula Primeira do referido aditivo. Onde se lê: “Fica prorrogado
em 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução dos serviços, constantes
da Cláusula Nona do ajuste, a contar do dia 01 de outubro de 2019”,
leia-se: “Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços, constante
da Cláusula Nona do ajuste, para o dia 30 de maio de 2020. BASE
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3925/2019-
ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA POLO ARQUITETURA
E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 01.822.637/0001-26. São Luís–
MA, 20 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.
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