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MENSAGEM Nº 011/2021                                                  
São Luís, 15 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que autori-
za a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que especifica, 
aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes e lan-
chonetes e ao setor cultural.

Como é sabido, desde 11 de março de 2020, vive-se o estado de 
pandemia de COVID-19. Após quase um ano do início da pandemia, é 
possível dizer que apesar do avanço da ciência, enquanto a vacinação 
não puder ser uma realidade para toda a população, a redução de conta-
to social e a utilização de máscaras de proteção ainda são as principais 
medidas de enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2).

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, em atenção aos indica-
dores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região estadual 
e ao perfil da população atingida, adotou ao longo dos últimos doze 
meses, dentro de suas competências constitucionais, medidas sanitárias 
necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Mais recentemente, em virtude dos indicadores crescentes em 
todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 
potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade, por meio 
do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, dentre outras medidas, 
foram suspensas, até 21 de março de 2021, as autorizações para realiza-
ção de reuniões e eventos em geral, aulas presenciais em instituições de 
ensino, bem como foram estabelecidas restrições para o funcionamento 
de atividades comerciais na Ilha de São Luís.

Por meio do Decreto nº 36.582, de 12 de março de 2021, nova 
restrição se fez necessária no âmbito da Ilha de São Luís, dessa vez 
em relação a bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e 
similares. Tais estabelecimentos somente poderão funcionar por meio 
dos serviços de entrega (delivery) e retirada no estabelecimento (take 
away e/ou drive thru).

Em virtude disso, para compensar os reflexos das medidas es-
taduais necessárias à contenção e prevenção da COVID-19, edita-se 
a presente Medida Provisória que concede Auxílio Emergencial, nos 
termos em que especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de 
bares, restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
Local

Os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal possua 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de ba-
res, restaurantes e lanchonetes terão direito a auxílio no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), pago em cota única. O auxílio será concedido às 
empresas ativas, localizadas nos municípios da Ilha de São Luís e tem 
por finalidade contribuir para a manutenção de postos de trabalho du-
rante o período de suspensão de funcionamento em virtude de norma 
estadual. 

Relativamente ao setor cultural, os trabalhadores e trabalhadoras 
da cultura anteriormente selecionados por meio das ações emergenciais 
(auxílio emergencial e editais da Secretaria de Estado da Cultura - SE-
CMA) previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei 
Aldir Blanc), terão direito a Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pago em cota única.

O benefício destina-se exclusivamente aos trabalhadores e traba-

lhadoras da cultura residentes e domiciliados na Ilha de São Luís e tem 
por finalidade contribuir para a superação das adversidades decorrentes 
da suspensão do exercício de suas respectivas atividades em virtude de 
norma estadual.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígra-
fe reside, em especial, na necessidade de apoiar os estabelecimentos 
comerciais do setor de bares, restaurantes e lanchonetes, bem como os 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura neste momento de necessária 
restrição e fim do auxílio emergencial pago pela União.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, mais uma medida capaz de contribuir 
para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos seto-
res econômico e social. 

Registre-se que, aliado às medidas constantes desta Medida Pro-
visória, o Poder Executivo tem executado o Eixo Minha Casa Melhor 
do Programa Cheque Minha Casa, o Programa Trabalho Jovem, além 
de fazer distribuição de cestas básicas a famílias maranhenses.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 341, DE 12 DE MARÇO DE 
2021.

Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que 
especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restau-
rantes e lanchonetes e ao setor cultural.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Medida Provisória autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos co-
merciais do setor de bares, restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURAN-

TES E LANCHONETES

Art. 2º Em compensação aos reflexos das medidas restritivas ne-
cessárias à contenção e prevenção da COVID-19, os estabelecimentos 
comerciais cuja atividade principal possua Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) de bares, restaurantes e lanchonetes 
terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em 
cota única.

Art. 3º O auxílio de que trata o art. 2º desta Medida Provisória 
será concedido às empresas ativas, localizadas nos municípios da Ilha 
de São Luís, que já tenham, na data de publicação desta Medida Provi-
sória, inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.
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Art. 4º O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade 

da empresa beneficiária, devidamente indicada à Secretaria de Estado 
de Indústria, Comércio e Energia - SEINC, e tem por finalidade con-
tribuir para a manutenção de postos de trabalho durante o período de 
suspensão de funcionamento em virtude de norma estadual. 

Parágrafo único. Para a realização do pagamento do Auxílio, po-
derão ser utilizados recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Maranhão, regulado pela Lei nº 8.246, de 25 
de maio de 2005.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Energia editará as demais normas complementa-
res necessárias.

CAPÍTULO III
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL

Art. 6º Em compensação aos reflexos das medidas restritivas ne-
cessárias à contenção e prevenção da COVID-19, os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura anteriormente selecionados por meio das ações 
emergenciais (renda emergencial e editais da Secretaria de Estado da 
Cultura - SECMA) previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 (Lei Aldir Blanc), terão direito a Auxílio Emergencial no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput destina-se 
exclusivamente aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura residentes 
e domiciliados na Ilha de São Luís e tem por finalidade contribuir para 
a superação das adversidades decorrentes da suspensão do exercício de 
suas respectivas atividades em virtude de norma estadual.

Art. 7º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado da 
Cultura editará as demais normas complementares necessárias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Medida Provisória correrão à conta de dotações próprias, observadas as 
normas atinentes ao orçamento público.

Art. 10. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, man-
tendo a mesma classificação funcional programática, expressa por ca-
tegorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei 
Orçamentária Anual.

Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 129/2021.

DISPÕE SOBRE O DIREITO DE 
PRIVACIDADE DOS USUÁRIOS DO 
SERVIÇO DE TELEFONIA NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SOBRE RECEBIMENTO DE OFER-
TAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS OU SERVIÇOS POR TE-
LEFONE E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica assegurado o direito de privacidade aos usuários 
do serviço de telefonia, no âmbito do Estado do Maranhão quanto ao 
recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por 
via telefônica. 

§ 1º - Considera-se, para fins do disposto nesta lei, telefones fixos 
e celulares.

§ 2º - Via telefônica compreende qualquer meio de contato, 
tais como, ligações diretas, ligações por aplicativos e mensagens de 
qualquer origem. 

Art. 2º - Para consecução do disposto no artigo anterior ficam as 
empresas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Tele-
fonia Móvel, que atuam na área de abrangência em todo Estado do Ma-
ranhão, obrigadas a constituir e a manter cadastro especial de assinantes 
que manifestem oposição ao recebimento, via telefônica, de ofertas de 
comercialização de Produtos ou serviços.

§ 1º - As empresas que utilizam os serviços de telefonia de 
bens ou serviços deverão, antes de iniciar qualquer campanha de 
comercialização, consultar os cadastros dos usuários que tenham 
requerido privacidade, bem como se absterem de fazer ofertas de 
comercialização para os usuários constantes dos mesmos.

§ 2º - A finalidade do cadastro é impedir que empresas de 
telemarketing, ou quaisquer empresas que utilizem desses serviços, 
disparem propagandas ou ofertas para os usuários que nela estejam 
inscritos.

§ 3º - Considera-se telemarketing, para efeitos desta lei a oferta 
ou publicidade comercial ou institucional, bem como propagandas em 
geral, de produtos ou serviços, realizadas via ligações telefônicas. 

§ 4º - A qualquer momento o usuário poderá solicitar o seu 
desligamento do Cadastro.

Art. 3º - Fica estabelecido que as abordagens para oferta de pro-
dutos e serviços aos que não constarem na lista de privacidade telefôni-
ca devem ser realizados exclusivamente de segunda a sexta-feira, das 
8h (oito horas) às 18h (dezoito horas), sendo vedada qualquer ligação de 
telemarketing aos sábados, domingos e feriados em qualquer horário. 

Parágrafo único: Ficam permitidas, na forma do caput, ligações 
previamente autorizadas pelo titular da linha, de forma escrita e indivi-
dualizada, com prazo pré-fixado.

Art. 4º - Os dispositivos desta lei não se aplicam às entidades 
filantrópicas que utilizem telemarketing para angariar recursos. 

Art. 5º - Em qualquer caso, a oferta de produtos e serviços so-
mente poderá ser efetuada mediante a utilização pela empresa de núme-
ro telefônico que possa ser identificado pelo consumidor, sendo vedado 
a utilização de número privativo, devendo ainda identificar a empresa 
logo no início da chamada. 

Art. 6º - As empresas prestadoras de serviços de telefonia deve-
rão atualizar constantemente o cadastro, bem como dar ampla publici-
dade da sua existência e formas de inscrição.

Art. 7º - Considera-se prática abusiva condicionar o fornecimen-
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to de produto ou serviço à exclusão ou não inserção de número de linha 
telefônica no cadastro previsto artigo 2º.

Art. 6º - O não atendimento do previsto no art. 1 desta Lei, sujei-
tará o responsável às sanções previstas no Código de Defesa do Consu-
midor, em especial, às penas de multa. 

Parágrafo único: as multas poderão ser aplicadas até quatro vezes 
o valor fixado inicialmente, nos casos de reincidência.

Art. 7º - O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará 
os infratores à multa a ser fixada entre R$ 10.000,00 e R$ 200.000,00 
reais, devendo ser considerado o faturamento da empresa no Estado do 
Maranhão. 

Parágrafo único - Os valores apurados à título de multa devem 
ser revestidos em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES.

Art. 8º - O poder executivo do Estado do Maranhão regulamen-
tará o disposto na presente lei em noventa dias a contar da publicação 
regulamentando procedimentos e esferas de competência de órgãos res-
ponsáveis.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias ou suplementares. 

Art. 10 – Fica revogada a Lei Estadual n.º 9.053 de 18 de no-
vembro de 2009.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) 
dias da data de sua publicação oficial. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo assegurar o direito 
à privacidade dos usuários de serviços de telefonia do Estado do Ma-
ranhão, coibindo a prática de ligações ofertando produtos em horários 
inconvenientes 

A bem da verdade, estamos suscetíveis às mais diversas práticas 
abusivas do comércio, mas, sem dúvidas, o importuno das ligações noi-
te a dentro ultrapassa o bom senso. Dessa forma, regulamentar práticas 
sensíveis de garantismo ao consumidor, sedimenta-se nas competências 
legislativas dos parlamentares desta Casa.

Art. 12 – Compete, ainda, ao Estado:
[...]
II – concorrentemente com a União, legislar sobre:
[...]
h) Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, 

e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico;

Ademais, manter regras mínimas de convivência é dever parla-
mentar que, suscitada inconstitucionalidade em casos concreto análogo 
no Poder Judiciários, obteve declaração de constitucionalidade pelo Su-
premo Tribunal Federal - STF, considerando-se, pois, completamente 
compatível com o sistema jurídico pátrio. 

O boje legislativo estatal possui lei que regulamenta parcialmente 
a matéria, todavia, deixa à margem abordagens por aplicativos, razão 
essa que justifica inovar a matéria, garantindo, de fato, os direitos dos 
cidadãos. 

Destarte, tratando-se de conquista social relevante para garantir 
direitos da sociedade maranhense é que contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 130/2021

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO 
DE QUANTITATIVO MÍNIMO PARA 

COMPRA DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA: 

Art. 1º - Fica vedado aos estabelecimentos comerciais de mate-
riais de construção estipular quantidades mínimas para compra de pro-
duto, tais como, pisos e revestimentos. Os preços praticados a granel 
não poderão ultrapassar o valor proporcional do produto comerciali-
zado. 

§1º - Os estabelecimentos previstos no caput não poderão impor 
óbices ao acesso unitário de produtos nas lojas;

§2º - No caso de aquisição de produtos a granel o comprador fica 
responsável pelo armazenamento e transporte do produto, responsabili-
za-se por quaisquer avarias. 

Art. 2º - O descumprimento das vedações previstas nesta lei im-
plica em multa aplicada pelo órgão fiscalizador em valores entre R$ 
1.000,00 e R$ 20.000,00 reais, de acordo com o porte financeiro da 
empresa;  

Parágrafo único: A multa poderá ser aplicada até o quádruplo 
em caso de reincidência.

Art. 3º - Caberá aos estabelecimentos comerciais de materiais 
de construção, sob pena de incidir em um terço da multa prevista no 
artigo anterior, explicar detalhadamente o preço dos produtos aos con-
sumidores.

Art. 4º - O poder executivo do Estado do Maranhão regulamen-
tará o disposto na presente lei em 90 (noventa) dias a contar da publica-
ção, regulamentando procedimentos e esferas de competência de órgãos 
responsáveis.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias ou suplementares.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O setor de construção civil vem se consolidando como uma área 
de concentração de atividades diversificadas responsáveis por uma im-
portante movimentação na economia do país. Dados do SEBRAE inclu-
sive apontam que essa área de negócios é responsável por cerca 6,2% 
do PIB brasileiro, movimentando mais de cerca de 480 mil negócios 
no país.

Ocorre que se tem observado uma prática bastante corriqueira de 
limitação quantitativa de produtos específicos como pisos e cerâmicas. 
Com isso, o consumidor é obrigado a adquirir acervo em número dis-
tinto daquele que, inicialmente, foi planejado e que muitas vezes para o 
qual sequer possui orçamento.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) assevera no 
seio de seu artigo 39, inciso 1º a proibição dessa prática, enquadrando-a 
inclusive como abusiva.

É sabido que a crise financeira vivenciada pelo país afeta os 
cidadãos em diferentes níveis e forças. Dados divulgados pelo Imparcial 
coletados pela Agência Brasil apontam que as vendas de materiais de 
construção sofreram queda de 8,9% em janeiro de 2017.

Com isso, o valor dos produtos sofreu alta que afetou diretamente 
o consumidor que precisa fazer uso deste comércio. Desta feita, sobre-
tudo as classes mais vulneráveis encontram em compras fracionadas 
uma solução viável e cabível em seu limitado orçamento. 

Considerando o que prevê o artigo 5º, XXXII, da Constituição 
Federal de 1988 sobre a tutela dos direitos fundamentais, especialmente 
da proteção ao consumidor, além de conferir a competência do Estado 
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na promoção da defesa do consumidor nos moldes da lei.

A doutrina consumerista (TARTUCE, NEVES, 2020) prevê ain-
da que essa prática configura inobservância de justa causa haja vista que 
a venda unitária desses produtos específicos não danificará os outros 
produtos o que difere, por exemplo, da venda fracionada de produtos 
perecíveis como arroz e feijão.  

Há ainda o entendimento de que a prática supracitada enseje ex-
plícita violação de princípios da relação consumerista como a boa-fé, 
liberdade de escolha do consumidor e cooperação na consecução do 
objeto do negócio jurídico. 

Nesse sentido, pelo mérito contemplado, pela pertinência da pro-
posição, e por percebê-la como contributo de benefícios à população, 
contamos com o voto dos D. Parlamentares na aprovação do presente 
projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 131/2021.

DISPÕE SOBRE O PRAZO DE 
VALIDADE DE LAUDO MÉDICO-
-PERICIAL QUE ATESTA TRANS-
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA), NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

Art. 1° O laudo médico e/ou médico-pericial que ateste o Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) terá validade até que outro o revogue. 

§ 1° A validade por prazo indeterminado prevista no caput deste 
artigo se impõe tanto para a rede de serviços públicos, quanto para a 
rede privada, em especial, nas áreas de saúde, educação e assistência 
social.

§ 2º A revogação do laudo dar-se-á única e exclusivamente médi-
co especializado e habilitado para firmar diagnóstico. 

Art. 2° Os laudos previstos no art. 1° desta Lei poderão ser emi-
tidos por profissional da rede pública ou privada de saúde, observados 
os demais requisitos para a sua emissão estabelecidos na legislação per-
tinente, em especial:

I - indicação do nome completo da pessoa com o Transtorno;
II - indicação do número do Código Internacional de Doenças 

(CID); 
III - indicação do nome do profissional médico, responsável pelo 

laudo, com indicação do número de registro no Conselho Regional de 
Medicina (CRM).

Parágrafo único: A inserção de informações falsas ou a omissão 
intencional de informação relevante nos laudos médico-periciais de que 
trata a presente Lei, sujeitará os envolvidos às sanções civis, adminis-
trativas e criminais previstas em lei.

Art. 3° Sem prejuízo do previsto no caput do art. 1° desta Lei, 
é assegurado à pessoa portadora do Transtorno do Espectro Autista - 
TEA, em nome próprio ou por intermédio de seu(s) responsável(eis) le-
gal(is), a obtenção de laudos atualizados, através da rede pública ou pri-
vada de saúde, que indiquem a evolução ou agravamento da condição 
preexistente, de acordo com as normas vigentes e demais orientações 
expedidas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e 
Conselho Federal de Medicina.

Parágrafo único: Mediante a emissão de laudo mais atualizado, 
conforme indicado no caput deste artigo, fica assegurado ao portador do 
Transtorno do Espectro Autista -TEA, no Estado do Maranhão, o direito 
de requerer a atualização cadastral, junto aos órgãos da Administração 
Pública Estadual, para registro e/ou eventual revisão ou ampliação de 
benefícios assegurados na forma legal.

Art. 4° Os entes públicos e privados que prestem serviços ou 
concedam benefícios às pessoas portadoras do TEA poderão requerer a 
reavaliação médica e/ou pericial, para expedição de laudos atualizados, 

com periodicidade mínima de 03 (três) anos, fundamentada na necessi-
dade de revisão de protocolos de atendimento e acompanhamento, em 
face da evolução ou agravamento da deficiência preexistente.

§ 1° Os custos de honorários médicos e/ou periciais com a reava-
liação, prevista no caput deste artigo, bem como os demais procedimen-
tos necessários ao encaminhamento ao profissional médico habilitado, 
serão de responsabilidade do ente requisitante.

§ 2° Fica vedada a suspensão ou alteração dos protocolos de 
atendimento dos serviços públicos e privados, em favor das pessoas 
portadoras do TEA, até a expedição de novo laudo médico ou médico-
-pericial, quando requisitada nos termos do caput deste artigo.

§ 3° Atendidos os requisitos do caput e do §1° deste artigo, é 
obrigatória a submissão das pessoas portadoras do TEA à reavaliação 
médica e/ou médica-pericial, sob pena de suspensão ou interrupção das 
prestações de serviços ou concessão de benefícios previstos em lei, 
obrigação essa que poderá ser afastada excepcionalmente, em caso de 
justificativa fundamentada do portador de deficiência ou de seu respon-
sável legal, a ser avaliada pelo ente requisitante.

Art. 5° Para a renovação ou emissão de 2ª via da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), 
prevista nos termos da Lei Federal n° 12.764, de 27 de dezembro de 
2012, alterada pela Lei Federal n° 13.977, de 8 de janeiro de 2020 e, 
ainda, pela Lei Estadual nº 10.989, de 9 de janeiro de 2019, fica dispen-
sada a apresentação de laudo médico e/ou laudo médico-pericial, dada 
a exigência de apresentação em sua primeira emissão, mantendo-se a 
validade do primeiro registro realizado junto à Administração Públi-
ca Estadual, sem prejuízo da obrigatoriedade de atualização dos dados 
cadastrais.

Art. 6° Os laudos de que tratam esta Lei poderão ser apresenta-
dos às autoridades competentes por meio de cópia simples, desde que 
acompanhada do seu original, observado o disposto no inciso II do art. 
3° da Lei Federal n° 13.726, de 8 de outubro de 2018.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia Le-
gislativa pretende estabelecer que o laudo médico pericial que ateste o 
Transtorno do Espectro Autista não deve ter prazo de validade. O Trans-
torno do Espectro Autista – TEA não se trata de uma doença passagei-
ra ou intermitente, mesmo que apresente melhorias na intensidade da 
manifestação, a pessoa irá carregar esta condição para o resto da vida, 
de modo que se deve possibilitar o pleno uso e gozo de seu potencial 
físico e mental.

Nesse contexto, o TEA, por ser uma característica de caráter per-
manente, é injustificável a emissão de laudos atuais para comprovação 
da condição autista. Tornar laudo sem prazo de validade facilitará a vida 
das pessoas com este transtorno e também de seus familiares. 

Vale ressaltar, ainda, que o autista é considerado pessoa com de-
ficiência nos termos do § 2º do art. 1.º, da Lei Federal nº 12.764/2012, 
que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista, in verbis: 

Art. 1º Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista e estabelece diretri-
zes para sua consecução. 

(...)
§ 2º A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência 

para todos os efeitos legais.
Considerando que a saúde é um direito social disposto no art. 

6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a 
União e os Estados legislar sobre a saúde; XIV, sobre a proteção e in-
tegração social das pessoas portadoras de deficiência e que o art. 23, II, 
aduz ser competência comum entre os entes federados cuidar da saúde 
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
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deficiência - todos da Constituição da República de 1988 - e as mes-
mas previsões encontram-se dispostas na Constituição do Estado do 
Maranhão, esse Projeto de Lei Ordinária visa à proteção da saúde, da 
assistência aos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a 
promoção de tão importantes direitos fundamentais e, por isso, dada a 
extrema relevância, solicita-se colaboração dos nobres pares para sua 
aprovação do presente projeto de lei.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 132 /2021

Assegura o percentual mínimo de 
30% (vinte por cento) das vagas ofere-
cidas pelo programa “Mais Renda” do 
Estado do Maranhão, às mulheres víti-
mas de violência doméstica.

Art. 1º - Ficam reservadas às mulheres que estejam sob o benefí-
cio da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (Aluguel Maria da Pe-
nha), o percentual de 30% (vinte por cento) dos cursos e kits oferecidos 
pelo programa “Mais Renda”. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O país vem apresentando um aumento preocupante nos números 
de violência doméstica contra as mulheres. Na mesma linha o Estado do 
Maranhão apresentou expressivo aumento dos casos de feminicídio, de 
janeiro a dezembro de 2020, foram 60 casos, de acordo com a Secretaria 
de Segurança do Maranhão (SSP-MA), sendo que no mesmo período 
no ano de 2019, o estado contabilizou 48 casos. 

Cumpre explicar que, muitas mulheres, vítimas de violência do-
méstica, acabam retornando a sua casa, pois ficam sem condições de 
irem para outros lugares, na maioria dos casos, por conta da depen-
dência financeira; acontecendo a reincidência e o ciclo de violência, 
culminando por vezes em feminicídio. 

Para quebrar com esse “ciclo de violência”, o Maranhão, em 02 
de outubro de 2020, sancionou a Lei Nº 11.350 que cria o benefício do 
Aluguel Maria Penha, corresponde a um auxílio no valor de R$ 600,00 
por mês, por um período de até doze meses, para mulheres vítimas de 
violência. Esse benefício possibilita a essas mulheres um recomeço em 
suas vidas ao custear por um período razoável um novo lar longe de seu 
agressor, podendo preservar sua integridade física.

Observa-se que o referido programa é destinado a custear finan-
ceiramente a moradia de mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de 
sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral 
ou patrimonial.

O programa “Mais Renda” tem sido uma chance de inclusão no 
mercado de trabalho e de microempreendedores maranhenses mudarem 
de vida e montar seu próprio negócio. Ao passo que, assegurar 30% 
das vagas desse benefício, às mulheres vítimas de violência, possibi-
litará à vítima qualificação profissional e inserção no mercado, ad-
quirindo independência financeira para refazerem sua vida longe 
da opressão e do agressor. 

Observa-se que o ciclo de violência contra à mulher é um con-
texto social complexo que necessita de mais políticas públicas nesse 
sentido e, para tanto, o presente projeto é mais um benefício que vai 
amparar muitas mulheres que precisam desse apoio para sua vida e de 

seus filhos.
Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-

sente proposta de lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 133/2021

Cria o programa “PRIMEIRA 
GESTAÇÃO” na rede pública de saúde 
do estado do rio de janeiro e dá outras 
providências.

Art. 1º - Fica criado na rede estadual de Saúde do Estado do Ma-
ranhão, o programa PRIMEIRA GESTAÇÃO, que instruirá as mulheres 
gestante de primeira viagem, sobre os cuidados a serem tomados com a 
gestação e as crianças até os 06(seis) primeiros anos.

Parágrafo único – Os cursos poderão ministrados por equipes 
multidisciplinares, sendo presencialmente (se houver condições sanitá-
rias) ou virtualmente por meio de vídeos ou lives de rede sociais, desde 
que seja divulgado com antecedência a data de oferta.

Art. 2º - Os cursos deverão abordar 
os seguintes temas, dentre outros correlatos: 
I - A importância do acompanhamento pré-natal;

II - Amamentação e o valor do leite materno;
III - Vacinação;
IV - Primeiros socorros;
V - Alimentação;
VI - Desenvolvimento Infantil;
VII - Cuidados básicos para evitar acidentes.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde implementará e coor-

denará o Programa, podendo firmar convênios e parcerias para sua im-
plementação em cada município.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei em até 
90(noventa) dias após sua aprovação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por 
conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas 
quando necessárias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de março de 

2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O objetivo da proposta de lei é instituir cursos gratuitos destina-
dos à mulher gestante, que possam habilitá-la melhor para atendimentos 
emergenciais à crianças de zero a seis anos, dentre outros conteúdos 
correlatos à gestação e criação de seu filho. 

Por se tratar de uma medida preventiva, isso pode resultar em 
grande economia ao Poder Público, dado o relevante interesse público 
na instituição de medidas preventivas, educativas e esclarecedoras às 
futuras mães sobre os cuidados essenciais com a própria gestação e com 
a criança nos primeiros anos de vida.

Dessa forma, também se busca oferecer a criança em até 06 anos 
de idade, que é a fase mais importante do crescimento, um desenvolvi-
mento com condições qualificadas de cuidado e de vida saudável, o que 
implica na redução de uma série de doenças prevalentes na fase adulta, 
resultando na formação de uma sociedade mais saudável, com menor 
custo para o sistema de saúde.

Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de lei, 
e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de março de 
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2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 134/2021

Institui o atendimento especiali-
zado para as pessoas com dislexia nas 
provas realizadas no Departamento Es-
tadual de Trânsito - DETRAN de Mara-
nhão 

Artigo 1º - Fica instituído, nas provas realizadas no Departamen-
to Estadual de Trânsito - DETRAN do Estado do Maranhão, o atendi-
mento especializado para as pessoas com dislexia.

Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei, o atendimento especializado 
se dará por meio de tempo adicional de (01) uma hora para os candida-
tos inscritos com dislexia realizarem suas provas.

Artigo 3º - O atendimento especializado para as provas será dis-
ponibilizado para os candidatos que comprovarem, por meio de laudo 
médico e/ou de profissional especializado, ser disléxicos.

Parágrafo único - O diagnóstico de dislexia deve ser em con-
formidade com as normas do Manual de Diagnóstico e Estatística 
dos Transtornos Mentais - DSM e/ou a Classificação Internacional de 
Doenças - CID; realizado por uma equipe multidisciplinar e/ou interdis-
ciplinar, que compreende o trabalho dos profissionais: médico, fonoau-
diólogo, psicólogo e pedagogo.

Artigo 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei em 
90(dias) após sua aprovação e publicação.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 

de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Ocorre que para fazer o exame de habilitação, o candidato a mo-
torista precisa passar por exames, e dentre eles existe o de conhecimen-
tos gerais e específicos que demanda estudo por parte dos que desejam 
se habilitar, contudo exitem pessoas que possuem transtornos de apren-
dizagem, demonstrando grande dificuldade na leitura e compreensão. É 
o caso da dislexia, que é um transtorno de aprendizagem que afeta lei-
tura e escrita, uma condição neurobiológica em pessoas de inteligência 
normal que falham no momento de ler e escrever, não é uma doença, se 
faz necessária à intervenção psicológica, pedagógica e fonoaudiológica.

Como sabemos, a condução de veículo não depende de conheci-
mentos de ordem científica que demandem a consulta de compêndios 
de literatura especializada, é, antes, uma atividade prática apreendida 
visualmente, e dificilmente esquecida. Conduzir veículos corretamente 
demanda a memorização de comportamentos, coisa que a dislexia não 
priva o portador.

Desse modo, essa medida vai oportunizar a essas pessoas que 
sofrem com esse transtorno terem maior chance na aprovação, e isso 
não prejudicará de modo algum a idoneidade do processo.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

REQUERIMENTO Nº 124 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-

viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
ANTONIO FRANCISCO CHICO POETA FERREIRA DOS SANTO, 
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, 
ocorrido no dia 10 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 125 /2021

Senhor Presidente,

 Nos termos do que dispõe o art. 163, III do Regimento Inter-
no deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do 
Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para 
discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após 
a presente sessão ordinária, o Projeto de Lei 211/2020.

Assembleia Legislativa, 10 de março de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 682/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos - 
SEMOSP, Senhor David Col Debella, solicitando a regularização da 
coleta de lixo no Centro Histórico da cidade, uma vez que vários lo-
cais da referida região encontram-se com resíduos sólidos acumulados 
em vias de acesso, como na Esquina da rua Humberto de Campos com 
a rua Palma. 

O centro histórico de São Luís é cartão de visita da cidade, man-
ter o lixo avulso nas ruas e avenidas da cidade somente agravará proble-
mas de saúde da população e afastará turistas. 

No mais, as fortes chuvas do início do ano somadas com o acú-
mulo de lixo contribuem para a proliferação de doenças, fazendo-se 
necessária a remoção dos resíduos. Dessa forma, justifica-se a presente 
indicação.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 683/2021

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 encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Direito Presidente da Empresa 
Equatorial - MA, Senhor Augusto Dantas Borges, solicitando a se 
abstenha de cortar ou suspender benefícios sociais concedidos, es-
pecialmente a TARIFA-SOCIAL, no mês de março de 2021, consi-
derando o estado de calamidade decreto.

A pandemia gerou grave crise financeira e o custo de vida au-
mentou significativamente. Considerando que, a medida é garantia da 
dignidade humana, justifica-se a presente. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 684 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 
de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
– APAC da cidade de Rosário.

A possiblidade de inserir os internos da APAC na fábrica, obje-
tiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos os 
atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a diminui-
ção de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MARÇO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 685 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 
de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Unidade Prisional – UPR da cidade de Rosário.

A possiblidade de inserir os internos da penitenciária na fábrica, 
objetiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos 
os atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a dimi-
nuição de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MARÇO DE 2021. - wen-
dell lages – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 686 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 

de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
– APAC da cidade de Tutóia.

A possiblidade de inserir os internos da APAC na fábrica, obje-
tiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos os 
atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a diminui-
ção de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MARÇO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 687 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 
de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Unidade Prisional – UPR da cidade de Tutóia.

A possiblidade de inserir os internos da penitenciária na fábrica, 
objetiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos 
os atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a dimi-
nuição de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MARÇO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 688 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação do 
anteprojeto de Lei que, por sua vez, “Assegura o percentual mínimo 
de 30% (vinte por cento) das vagas oferecidas pelo programa “Mais 
Renda” do Estado do Maranhão, às mulheres vítimas de violência 
doméstica”.

O presente anteprojeto de Lei tem o condão de assegurar 30% 
dos curso e kits oferecidos pelo programa “Mais Renda”, às mulhe-
res que estejam sob o benefício da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro 
de 2020 (Aluguel Maria da Penha), promovendo à vítima qualifica-
ção profissional e a inserção no mercado de trabalho, possibilitando 
independência financeira para essas mulheres refazerem sua vida 
longe da opressão e do agressor. 

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

São Luís, 02 de março de 2021. - DANIELLA TEMA - Depu-
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ANTEPROJETO DE LEI N°        /2021

Assegura o percentual mínimo de 
30% (vinte por cento) das vagas ofereci-
das pelo programa “Mais Renda” do Es-
tado do Maranhão, às mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Art. 1º - Ficam reservadas às mulheres que estejam sob o benefí-
cio da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (Aluguel Maria da Pe-
nha), o percentual de 30% (vinte por cento) dos cursos e kits oferecidos 
pelo programa “Mais Renda”. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O país vem apresentando um aumento preocupante nos números 
de violência doméstica contra as mulheres. Na mesma linha o Estado do 
Maranhão apresentou expressivo aumento dos casos de feminicídio, de 
janeiro a dezembro de 2020, foram 60 casos, de acordo com a Secretaria 
de Segurança do Maranhão (SSP-MA), sendo que no mesmo período 
no ano de 2019, o estado contabilizou 48 casos. 

Cumpre explicar que, muitas mulheres, vítimas de violência do-
méstica, acabam retornando a sua casa, pois ficam sem condições de 
irem para outros lugares, na maioria dos casos, por conta da depen-
dência financeira; acontecendo a reincidência e o ciclo de violência, 
culminando por vezes em feminicídio. 

Para quebrar com esse “ciclo de violência”, o Maranhão, em 02 
de outubro de 2020, sancionou a Lei Nº 11.350 que cria o benefício do 
Aluguel Maria Penha, corresponde a um auxílio no valor de R$ 600,00 
por mês, por um período de até doze meses, para mulheres vítimas de 
violência. Esse benefício possibilita a essas mulheres um recomeço em 
suas vidas ao custear por um período razoável um novo lar longe de seu 
agressor, podendo preservar sua integridade física.

Observa-se que o referido programa é destinado a custear finan-
ceiramente a moradia de mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de 
sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral 
ou patrimonial.

O programa “Mais Renda” tem sido uma chance de inclusão no 
mercado de trabalho e de microempreendedores maranhenses mudarem 
de vida e montar seu próprio negócio. Ao passo que, assegurar 30% 
das vagas desse benefício, às mulheres vítimas de violência, possibi-
litará à vítima qualificação profissional e inserção no mercado, ad-
quirindo independência financeira para refazerem sua vida longe 
da opressão e do agressor. 

Observa-se que o ciclo de violência contra à mulher é um con-
texto social complexo que necessita de mais políticas públicas nesse 
sentido e, para tanto, o presente projeto é mais um benefício que vai 
amparar muitas mulheres que precisam desse apoio para sua vida e de 
seus filhos.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 689 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com 
para que SEJAM AMPLIADOS OS NÚMEROS DE LEITOS DE 
UTI/COVID DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE URGÊN-
CIA E EMERGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

Chegou ao nosso conhecimento por meio de informações passa-
das pela diretoria do referido Hospital Macrorregional supracitado, que 
há lotação integral de todos os leitos de UTI COVID, considerando a 
necessidade urgente e que também já foram abertos outros leitos UTI 
COVID no ano passado, assim resta as reativações dos referidos leitos.

Por ser competências das Secretarias de Estado, em observância 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, 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 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 690/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo presidente da Federação dos Município 
do Estado do Maranhão – FAMEM, Senhor Erlânio Furtado Luna 
Xavier, solicitando difundir entre os Prefeitos Municipais a orientação 
para alerta na prevenção de danos que possam vir a ser ocasionados 
pelas fortes chuvas prevista para o mês de março de 2021 no Estado do 
Maranhão. 

Orientar e permitir à população acautelar-se em propensos casos 
de acidente é um dever moral dos administradores públicos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 691/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando adotar 
todas as medidas, de natureza emergenciais ou não, visando manter o 
abastecimento das Unidade Hospitalares munidas de oxigênio.

Descontinuidade do produto em meio a pandemia da COVID-19 
causará várias mortes e, por conseguinte, colapso, ainda mais grave, no 
sistema de saúde. 
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de março 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 692/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino, e ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão – CAEMA, o Senhor André dos Santos Paula, solicitan-
do os serviços de drenagem e conserto de esgoto na Av. Daniel de 
Touche, n. 4, próximo ao estabelecimento “Lanchonete Fênix”.

A problemática na região já perdura por vários meses conforme 
relatos dos morados e, com a chegada do período chuvoso, muitas resi-
dências então sendo afetadas estruturalmente além do risco de prolifera-
ção de doenças. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes 
no local. Dado o exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 8 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 320/2021, de 10 de março de 2021, exonerando HALEX 
SIEBER JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de As-
sessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 321/2021, de 10 de março de 2021, exonerando MARCOS 
ANTONIO MORAES RIBEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 001/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 036/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre a in-
clusão no grupo de prioridade e obrigatoriedade de vacinação a catego-
ria dos profissionais da odontologia do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
integral do Projeto de Lei nº 036/2021, (Parecer de nº 077/2021).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VI do Regimento Interno da As-
sembléia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 

ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventi-
va, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde am-
biental e saúde ocupacional.

A inclusão dos profissionais acima mencionados, em pleno gozo 
laboral no grupo prioritário, como propõe a propositura de lei para rece-
bimento gratuito de vacinas é uma ação cujo efeito beneficiará o públi-
co de diversas maneiras, notadamente na preservação da saúde daqueles 
que atuam em uma atividade pública de interesse geral.

Em que pese a importância dos mencionados efeitos da proposi-
tura de lei, somos contrários a aprovação da mesma, considerando que 
ela termina criando um ruído na questão dos planos nacional, estadual 
e municipal de vacinação.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela REJEIÇÃO do Projeto de 
Lei nº 036/2021, considerando que o mesmo termina criando um 
ruído na questão dos planos nacional, estadual e municipal de 
vacinação.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 

que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam, por 
maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 036/2021, contra os votos 
dos Deputados Dra Helena Duailibe e Arnaldo Melo.

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

em  10 de março de 2021.

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Dr Yglésio

Vota a favor                                  Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio        Deputada Dra Helena Duailibe
Deputado Pastor Cavalcante          Deputado Arnaldo Melo   

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 002 /2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 022/2021, 

de autoria do senhor Deputado Rildo Amaral, que  dispõe sobre a in-
clusão no grupo de prioridade e obrigatoriedade de vacinação para cate-
goria dos Professores do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
integral do Projeto de Lei nº 022/2021, (Parecer de nº 076/2021).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VI do Regimento Interno da As-
sembléia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preven-
tiva, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde am-
biental e saúde ocupacional.

A inclusão da categoria de Professores do Estado do Maranhão 
nas esferas Estadual; Municipal e Rede Privada, em efetivo gozo labo-
ral no grupo prioritário para vacinação contra COVID-19, como propõe 
a propositura de lei para recebimento gratuito de vacinas é uma ação 
cujo efeito beneficiará o público de diversas maneiras, notadamente na 
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preservação da saúde daqueles que atuam em uma atividade pública de 
interesse geral, pois, vacinados, o  trabalhador da educação não ofere-
cerá risco de transmissão, garantindo portanto, a proteção dos alunos na 
escola e facilitará a vida profissional de pais e responsáveis, garantindo 
uma relativa “ normalidade” essencial ao processo pedagógico.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão de Saúde.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 022/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 

que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam, por 
maioria, pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 022/2021, contra o  
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2021.

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Arnaldo Melo

Vota a favor                                  Vota contra
Deputada Helena Duailibe             Deputado Dr Yglésio
                                                        Deputado Carlinhos Florêncio
                                                       Deputado Pastor Cavalcante
                                    

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 09/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e C.F.R. GASPAR E CIA LTDA-ME. OBJETO: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o pre-
sente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 28 de feverei-
ro de 2021 e término em 27 de fevereiro de 2022.  CLÁUSULA SE-
GUNDA – DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 568.074,50 
(quinhentos e sessenta e oito mil, setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Unidade Orçamentária: 01101.  
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção). Natureza da Despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de 
alimentação. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. Histórico: Objeto: Fornecimento de alimentação prepara-
da para o Programa Sol Nascente, assistido pela ALEMA. Informações 
complementares: valor referente a renovação do contrato proporcional 
para exercício de 2021. NOTA DE EMPENHO: nº 2021NE000279 de 
11/02/2021 no valor de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil 
reais), correspondente a 10 (dez) meses (Março/Dezembro) do exercí-
cio de 2021. BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo 
Administrativo nº 3164/2020-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado 
OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e C.F.R. GASPAR E 
CIA LTDA-ME, CNPJ nº 07.408.334/0001-48, CONTRATADA, atra-
vés de sua representante legal Cláudia Fernanda Rego Gaspar. DATA 
DA ASSINATURA: 26/02/2021. São Luís–Ma, 15 de março de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2021-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de ju-
nho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezem-
bro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RA-
TIFICO a Inexigibilidade de Licitação respaldada no art. 25, Caput 
da Lei Federal nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão 
da Nota de Empenho em favor do SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUÍS, CNPJ n° 
05.570.146/0001-78, para a prestação dos serviços de fornecimento de 
cartão de vale transporte, para atender aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, por um peróiodo de 12 
(doze) meses, podendo este ser prorrogado de acordo com o inciso II 
do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, no valor de R$ 1.864.800,00 (um 
milhão, oitocentos e sessenta quatro mil e oitocentos reais).Deter-
mino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput 
da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, 
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  11 de março de 
2021.Deputado Othelino Neto. Presidente da ALEMA


