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MENSAGEM Nº 066/2021
São Luís, 22 de junho 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 o Poder Executivo a sortear prêmios em dinheiro, nos termos em que 
especifica, para incentivar a imunização com a segunda dose da vacina 
contra a COVID-19.

De acordo com a 7ª Edição do Plano Nacional de Operaciona-
lização da Vacinação contra a COVID-19, elaborado pelo Ministério 
da Saúde, considerando a transmissibilidade da COVID-19 (número 
básico de reprodução/R0 entre 2,5 e 3), “cerca de 60 a 70% da popula-
ção precisaria estar imune (assumindo uma população com interação 
homogênea) para interromper a circulação do vírus”.  Tais dados de-
monstram que se faz necessária a vacinação de 70% ou mais da popu-
lação para eliminação da doença, a depender da efetividade das vacinas 
em prevenir a transmissão.

Nesse contexto, as negociações por mais doses de vacinas, bem 
como o estímulo à produção de imunizantes em território nacional são 
de fundamental importância para o avanço da imunização da popula-
ção brasileira. Além disso, considerando que o processo de imunização 
contra a COVID-19 somente é concluído após a segunda dose, o retorno 
aos postos de vacinação é imprescindível para o efetivo enfrentamento 
do Coronavírus (SARS-CoV-2).

De acordo com dados extraídos, em 14 de junho de 2021, da 
Plataforma e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, cerca de 167.319 
(cento e sessenta e sete mil, trezentas e dezenove) pessoas estão com 
a segunda dose em atraso no Estado do Maranhão (sendo, 136.493 
para a CoronaVac e 30.826 para a AstraZeneca).

Nesse contexto, como forma de incentivar a finalização do pro-
cesso de imunização, com a aplicação das duas doses da vacina contra a 
COVID, o Poder Executivo Estadual sorteará até R$ 2.700.000,00 (dois 
milhões e setecentos mil reais) em prêmios em dinheiro. Os prêmios 
poderão ser no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Poderão ser beneficiários dos sorteios todos aqueles que tomarem 
as duas doses da vacina contra a COVID-19, no Maranhão, conforme 
registro na Plataforma Conecte SUS. Com vistas a contemplar tanto 
os que já concluíram o processo de vacinação quanto os que ainda não 
receberam as duas doses do imunizante contra a COVID-19, os sorteios 
serão realizados em rodadas com periodicidade a ser definida em Porta-
ria da Secretaria de Estado de Governo.

O pagamento do prêmio dar-se-á mediante crédito em conta ban-
cária de titularidade do contemplado, em instituição financeira oficial. 
Acaso o contemplado não possua conta bancária, será concedido prazo 
para a respectiva criação ou indicação de conta de terceiro. O depósito 
do prêmio em conta de terceiro depende de autorização, por escrito, do 
contemplado e do titular da conta bancária indicada.

A medida consiste em importante estratégia para estimular o 
avanço da vacinação contra a COVID-19 no território estadual e, assim, 
contribuir para a redução da morbimortalidade causada pelo Coronaví-
rus (SARS-CoV-2) e para a proteção da força de trabalho dos serviços 
de saúde e demais serviços essenciais, sendo essa, pois, a relevância da 
matéria.

Por outro lado, a urgência na conclusão do processo de imuniza-
ção das pessoas que já tomaram a primeira dose decorre da necessidade 
de se adotar, com a maior brevidade possível, em especial no contexto 
vigente, marcado pelos severos efeitos da COVID-19 na saúde pública 
e na economia, medidas capazes de contribuir para a contenção do Co-
ronavírus (SARS-CoV-2).

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 357, DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a sor-
tear prêmios em dinheiro, nos termos em 
que especifica, para incentivar a imuniza-
ção com a segunda dose da vacina contra 
a COVID-19 (Dose Premiada).

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a sortear, nos termos 
desta Medida Provisória, prêmios em dinheiro como forma de incenti-
var a imunização com a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

Art. 2º Para cumprimento do disposto no art. 1º desta Medida 
Provisória, o Poder Executivo poderá sortear até R$ 2.700.000,00 (dois 
milhões e setecentos mil reais) em prêmios em dinheiro, nos seguintes 
moldes:

I - 700 (setecentas) premiações no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais);

II - 200 (duzentas) premiações no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais);

III - 100 (cem) premiações no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

Parágrafo único. Com vistas a estimular maior número de pes-
soas a receber a segunda dose da imunização contra a COVID-19, o Po-
der Executivo poderá, mediante Decreto, fazer adaptação na quantidade 
de prêmios em cada faixa de valor, devendo ser observado, contudo, 
o limite máximo de recursos financeiros fixado no caput deste artigo. 

Art. 3º Poderão ser beneficiários dos sorteios de que trata esta 
Medida Provisória todos aqueles que tomarem as duas doses da vacina 
contra a COVID-19, no Maranhão, conforme registro na Plataforma 
Conecte SUS.

Parágrafo único. Com vistas a contemplar tanto os que já concluí-
ram o processo de vacinação quanto os que ainda não receberam as duas 
doses do imunizante contra a COVID-19, os sorteios serão realizados 
em rodadas com periodicidade a ser definida em Portaria da Secretaria 
de Estado de Governo.

Art. 4º O pagamento do prêmio, denominado Dose Premiada, 
dar-se-á mediante crédito em conta bancária de titularidade do contem-
plado em instituição financeira oficial.

§ 1º A conta bancária a que se refere o caput deverá ser expressa-
mente indicada pelo beneficiário.

§ 2º Acaso o contemplado não possua conta bancária, será 
concedido prazo para a respectiva criação ou indicação de conta de 
terceiro.

§ 3º O depósito do prêmio em conta de terceiro depende de 
autorização, por escrito, do contemplado e do titular da conta bancária 
indicada.

Art. 5º Acaso o contemplado não tenha interesse no recebimento 
do prêmio, deverá renunciar expressamente.

§ 1º Os prêmios que forem objeto de renúncia na forma do caput 
deste artigo serão objeto de novo sorteio. 

§ 2º A realização de novos sorteios dar-se-á tantas vezes quantas 
forem as renúncias.

Art. 6º A execução do disposto nesta Medida Provisória ficará a 
cargo da Secretaria de Estado da Saúde - SES e da Secretaria de Estado 
de Governo - SEGOV, as quais poderão editar, no âmbito de suas res-
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pectivas atribuições, os atos normativos complementares que se fizerem 
necessários.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Medida Provi-
sória correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento 
do Estado, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, inclusive 
oriundas de emendas parlamentares.

Art. 8º 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.

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO.
EM: 25.06.2021

MENSAGEM Nº 067/2021                                                           
São Luís, 24 de Junho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui, no 
âmbito da Política Educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna 
e o Bolsa-Auxílio Educacional (BAE).

Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação é 
direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Para garantia desse direito, o Texto Constitucional de 1988 (art. 
206, incisos V e VII) estabelece que o ensino deve ter como princípios a 
valorização dos profissionais da educação escolar, bem como a garantia 
de padrão de qualidade.

No Maranhão, o Poder Executivo desenvolve a Política Educa-
cional “Escola Digna”, instituída pela Medida Provisória nº 290, de 29 
de janeiro de 2019, a qual foi convertida na Lei nº 10.995, de 11 de 
março de 2019. 

A referida Política é desenvolvida de forma integrada pelo Go-
verno do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação - SE-
DUC, em regime de colaboração com os municípios, abrangendo as 
ações relacionadas à expansão do atendimento escolar e melhoria da 
infraestrutura, à qualificação das práticas e rotinas pedagógicas, à va-
lorização dos profissionais da educação, e ao fomento à melhoria dos 
indicadores educacionais e do desempenho dos profissionais da educa-
ção, por meio da concessão de bolsas, premiação e reconhecimento das 
experiências exitosas.

Nesse contexto, por meio do Projeto de Lei em comento, são ins-
tituídos, no âmbito da Política Educacional “Escola Digna”, o Prêmio 
Escola Digna e o Bolsa-Auxílio Educacional (BAE). 

O “Prêmio Escola Digna” tem por finalidade condecorar as es-
colas públicas (estaduais ou municipais) que tenham alcançado bons 
resultados de aprendizagem no âmbito do Sistema de Avaliação da 
Aprendizagem do Estado do Maranhão (SEAMA). São objetivos do 
prêmio: a) estimular o desenvolvimento da excelência, da equidade e 
da qualidade social dos sistemas públicos de ensino no Estado; b) valo-

rizar a gestão educacional com foco na melhoria da aprendizagem dos 
estudantes; e c) mobilizar a comunidade escolar para implementação de 
ações didático-pedagógicas.

Os recursos recebidos pelas escolas, que podem chegar até R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), deverão ser utilizados em ações que 
visem à melhoria dos resultados de aprendizagem de seus estudantes. 
Também serão beneficiadas com contribuições financeiras as escolas 
públicas que obtiverem os menores resultados nas avaliações do SEA-
MA, as quais deverão cumprir Plano de Melhoria dos Resultados de 
Aprendizagem.

Por outro lado, a Bolsa-Auxílio Educacional (BAE) consiste em 
auxílio mensal devido ao profissional da educação (servidor público ou 
não) que, em razão do desenvolvimento de atividade formativa ou da 
realização de pesquisa no ensino básico, participe, em caráter eventual, 
de processo de formação, avaliação educacional, acompanhamento téc-
nico pedagógico ou gestão de programas, bem como de ações destina-
das à melhoria dos indicadores educacionais desenvolvidos pela Secre-
taria de Estado da Educação.

O número máximo de profissionais beneficiados com a BAE será 
definido, anualmente, em Decreto do Poder Executivo, à vista das limi-
tações orçamentárias e financeiras.

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

PROJETO DE LEI Nº 319/2021

Institui, no âmbito da Política Edu-
cacional “Escola Digna”, o Prêmio Esco-
la Digna e o Bolsa-Auxílio Educacional 
(BAE).

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, no âmbito da Políti-
ca Educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-Au-
xílio Educacional (BAE).

CAPÍTULO II
DO PRÊMIO ESCOLA DIGNA

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 2º O “Prêmio Escola Digna” tem por finalidade condecorar 
as escolas públicas que tenham obtido, no ano anterior ao de sua con-
cessão, os melhores resultados de aprendizagem.

§ 1º Os resultados de aprendizagem serão calculados, por meio 
do Sistema de Avaliação da Aprendizagem do Estado do Maranhão 
(SEAMA), com base no Índice de Desempenho Escolar de Alfabetização 
(IDE - Alfa), no Índice de Desempenho Escolar - 5º ano (IDE - 5º ano) e 
no Índice de Desempenho Escolar - 9º ano (IDE - 9º ano).

§ 2º Os critérios que serão considerados pelos índices IDE - Alfa, 
IDE-5º ano e IDE - 9º ano serão fixados em ato específico do Secretário 
de Estado da Educação.

Art. 3º O “Prêmio Escola Digna” será concedido anualmente, 
com base nos resultados gerados pelo SEAMA do ano anterior, com a 
primeira edição a ser realizada no ano 2022.

Seção II
Dos Objetivos

Art. 4º O “Prêmio Escola Digna” tem como objetivos:
I - estimular o desenvolvimento da excelência, da equidade e da 

qualidade social dos sistemas públicos de ensino no Estado;
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II - valorizar a gestão educacional com foco na melhoria da 

aprendizagem dos estudantes;
III - mobilizar a comunidade escolar para implementação de 

ações didático-pedagógicas;
IV - favorecer o alcance das metas 5 e 8 do Plano Estadual de 

Educação, aprovado pela Lei nº 10.099, de 11 de junho de 2014.

Seção III
Dos Índices

Art. 5º As escolas públicas municipais ou estaduais, avaliadas 
pelo SEAMA, que obtiverem bom desempenho nos resultados no IDE 
- Alfa, IDE - 5º ano e no IDE - 9º ano serão premiadas anualmente, ob-
servado o limite quantitativo definido no Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. A cada ano, após a divulgação do resultado fi-
nal dos índices de desempenho escolar calculados pelo SEAMA, serão 
elaboradas três listas classificatórias correspondentes, respectivamente, 
aos resultados obtidos pelas escolas públicas no IDE-Alfa, IDE - 5º 
Ano e do IDE - 9º ano, visando à premiação e ao apoio financeiro, que 
seguirão os critérios e limites definidos nesta Lei.

Art. 6º Farão jus à premiação relativa aos resultados de alfabeti-
zação aferidos pelo IDE - Alfa, as escolas que atenderem, cumulativa-
mente, às seguintes condições:

I - possuir, no momento da avaliação de alfabetização do SEA-
MA, pelo menos 20 (vinte) estudantes matriculados no 2º ano do Ensi-
no Fundamental regular;

II - ter obtido média no Índice de Desempenho Escolar de Alfa-
betização (IDE -Alfa) situada no intervalo de 6,0 (seis) a 10,0 (dez);

III - possuir, na avaliação do SEAMA, participação mínima de 
90% (noventa por cento) dos estudantes matriculados no 2º ano do En-
sino Fundamental.

§ 1º Em caso de empate, deverão ser observados pelas escolas 
participantes os critérios de desempate abaixo relacionados, na seguinte 
ordem:

I - possuir o maior percentual de estudantes nos níveis Adequado 
e Avançado, de acordo com a escala de alfabetização do SEAMA;

II - possuir o menor percentual de estudantes no nível Abaixo do 
Básico, de acordo com a escala de alfabetização do SEAMA;

III - possuir a maior média de proficiência no 2º ano do Ensino 
Fundamental, de acordo com a escala de alfabetização do SEAMA;

IV - possuir o maior percentual de estudantes avaliados no 2º ano 
do Ensino Fundamental;

V - possuir a rede municipal, no caso das escolas municipais, ou 
a Unidade Regional de Educação - URE a que esteja vinculada, no caso 
das escolas estaduais, a maior Nota Média Padronizada de acordo com 
a escala do SEAMA.

§ 2º Persistindo o empate, mesmo após a utilização de todos os 
critérios de desempate previstos no §1º deste artigo, a classificação será 
definida mediante sorteio.

Art. 7º Farão jus à premiação relativa aos resultados do 5º ano do 
Ensino Fundamental, aferidos pelo IDE - 5º ano, as escolas que aten-
dam, cumulativamente, às seguintes condições:

I - possuir, no momento da avaliação do SEAMA, pelo menos 
20 (vinte) estudantes matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental 
regular;

II - ter obtido média no IDE-5º ano situada no intervalo de 6,0 
(seis) a 10,0 (dez);

III - possuir, na avaliação do SEAMA, participação mínima de 
90% (noventa por cento) dos estudantes matriculados no 5º ano do En-
sino Fundamental.

§ 1º Em caso de empate, deverão ser observados pelas escolas 
participantes os critérios de desempate abaixo relacionados, na seguinte 
ordem:

I - possuir o maior percentual de estudantes do 5º ano nos níveis 
Adequado e Avançado, de acordo com a escala do SEAMA;

II - possuir, no 5º ano, o menor percentual de estudantes no nível 
Abaixo do Básico, de acordo com a escala do SEAMA;

III - possuir, no 5º ano, o menor percentual de estudantes no nível 

Básico, de acordo com a escala do SEAMA;
IV - possuir a maior Nota Média Padronizada no 5º ano do Ensi-

no Fundamental, de acordo com a escala do SEAMA;
V - possuir o maior percentual de estudantes avaliados no 5º ano 

do Ensino Fundamental;
VI - possuir a rede municipal, no caso das escolas municipais, ou 

a Unidade Regional de Educação - URE a que esteja vinculada, no caso 
das escolas estaduais, a maior Nota Média Padronizada de acordo com 
a escala do SEAMA.

§ 2º Persistindo o empate, mesmo após a utilização de todos os 
critérios de desempate previstos no §1º deste artigo, a classificação será 
definida mediante sorteio.

Art. 8º Relativamente aos resultados do 9º ano do Ensino Fun-
damental aferidos pelo IDE - 9º ano, serão premiadas as escolas que 
atendam, cumulativamente, às seguintes condições:

I - possuir, no momento da avaliação do SEAMA, pelo menos 
20 (vinte) estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental 
regular;

II - ter obtido média no IDE - 9º ano situada no intervalo de 6,0 
(seis) a 10,0 (dez);

III - possuir, na avaliação do SEAMA, participação mínima de 
90% (noventa por cento) dos estudantes matriculados no 9º ano do En-
sino Fundamental.

§ 1º Em caso de empate, deverão ser observados pelas escolas 
participantes os critérios de desempate abaixo relacionados, na seguinte 
ordem:

I - possuir o maior percentual de estudantes do 9º ano nos níveis 
Adequado e Avançado, de acordo com a escala do SEAMA;

II - possuir, no 9º ano, o menor percentual de estudantes no nível 
Abaixo do Básico, de acordo com a escala do SEAMA;

III - possuir, no 9º ano, o menor percentual de estudantes no nível 
Básico, de acordo com a escala do SEAMA;

IV - possuir a maior Nota Média Padronizada no 9º ano do Ensi-
no Fundamental, de acordo com a escala do SEAMA;

V - possuir o maior percentual de estudantes avaliados no 9º ano 
do Ensino Fundamental;

VI - possuir a rede municipal, no caso das escolas municipais, ou 
a Unidade Regional de Educação - URE a que esteja vinculada, no caso 
das escolas estaduais, a maior Nota Média Padronizada de acordo com 
a escala do SEAMA.

§ 2º Persistindo o empate, mesmo após a utilização de todos os 
critérios de desempate previstos no §1º deste artigo, a classificação será 
definida mediante sorteio.

Seção IV
Da Premiação

Art. 9º As escolas premiadas, no âmbito do “Prêmio Escola Dig-
na”, receberão, por meio de suas Unidades Executoras - UEx/Caixas 
Escolares, premiação pecuniária, mediante depósito em conta específi-
ca, de acordo com o disposto no Anexo II desta Lei.

§ 1º A premiação será repassada em 2 (duas) parcelas, sendo 
a primeira correspondente a 70% (setenta por cento) e a segunda 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total devido à escola.

§ 2º O pagamento dos recursos financeiros referentes à segunda 
parcela da premiação ocorrerá no ano subsequente, após a nova 
avaliação SEAMA, ficando condicionado à:

I - comprovação da execução do Plano de Melhoria de que trata 
o art. 11 desta Lei;

II - manutenção ou elevação dos resultados de aprendizagem dos 
estudantes, obtidos pelas escolas premiadas, comprovados por meio do 
IDE - Alfa, IDE - 5º ano e do IDE - 9º ano.

§ 3º As escolas premiadas, nos termos desta Lei, não poderão ser 
beneficiadas, no ano subsequente, nas mesmas categorias em que foram 
anteriormente contempladas.

Seção V
Das Escolas Apoiadas

Art. 10. Também serão beneficiadas com contribuições financei-
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ras as escolas públicas que obtiverem os menores resultados nas ava-
liações do SEAMA, expressos pelo IDE - Alfa, IDE - 5º ano e IDE - 9º 
ano, as quais serão denominadas Escolas Apoiadas.

§ 1º O número de escolas a serem beneficiadas com contribuições 
financeiras será igual ao número de escolas recompensadas no “Prêmio 
Escola Digna”.

§ 2º Para fazer jus à contribuição financeira prevista no caput 
deste artigo, as escolas deverão atender, ainda, às seguintes condições 
cumulativas:

I - ter, no momento das avaliações do SEAMA, pelo menos 20 
(vinte) estudantes matriculados, respectivamente, no 2º, 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental regular;

II - ter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de estudantes matri-
culados no 2º, 5º e 9º anos avaliados pelo SEAMA.

§ 3º A contribuição financeira será repassada à escola, mediante 
depósito em conta específica de sua Unidade Executora - UEx/Caixa 
Escolar em duas parcelas de igual valor.

§ 4º O pagamento dos recursos financeiros referentes à segunda 
parcela da contribuição financeira ocorrerá no ano subsequente, após a 
nova avaliação SEAMA, ficando condicionado:

I - à comprovação da execução do plano de melhoria de que trata 
o art. 11 desta Lei e; 

II - ao alcance das metas de melhoria dos resultados do IDE - 
Alfa, IDE - 5º ano e do IDE - 9º ano das Escolas Apoiadas com contri-
buição financeira.

§ 5º As metas de melhoria dos resultados das Escolas Apoiadas 
serão definidas por ato específico da SEDUC. 

§ 6º As Escolas Apoiadas, nos termos deste artigo, não poderão 
ser beneficiadas, no ano subsequente, nas mesmas categorias em que 
foram anteriormente contempladas.

Seção VI
Do Plano de Melhoria dos Resultados de Aprendizagem

Art. 11. As Escolas Premiadas ficam obrigadas a desenvolver, 
pelo período de até 02 (dois) anos, em parceria com uma das Escolas 
Apoiadas, a implementação de Plano De Melhoria dos Resultados de 
Aprendizagem.

§ 1º O Plano de Melhoria de que trata o caput consistirá em ins-
trumento de cooperação técnico-pedagógica a ser firmado entre as Es-
colas Premiadas e Escolas Apoiadas.

§ 2º O Plano de Melhoria deve ser assinado pelo Presidente da 
Unidade Executora - UEx/Caixa Escolar, pelos membros do Colegiado 
Escolar, se houver, e pelo diretor da escola e seu superior hierárqui-
co, ao qual seja imediatamente subordinado, em conformidade com as 
orientações emanadas pela SEDUC.

§ 3º A execução do Plano de Melhoria será atestada pela Unidade 
Regional de Educação - URE a que escola esteja vinculada.

Seção VII
Da Utilização dos Recursos

Art. 12. Os recursos recebidos pelas escolas somente poderão 
ser utilizados em ações que visem à melhoria dos resultados de apren-
dizagem de seus estudantes, de acordo com as orientações da SEDUC.

§ 1º As escolas premiadas ou financeiramente apoiadas, quando 
da aquisição de bens ou contratação de serviços, deverão observar às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou de outra norma 
que vier a substituí-la.

§2º Os bens adquiridos com os recursos financeiros de que 
trata esta Lei deverão ser incorporados e tombados como patrimônios 
públicos.

Art. 13. As escolas premiadas com o “Prêmio Escola Digna” e as 
Escolas Apoiadas deverão prestar contas, junto à SEDUC, dos recursos 
recebidos, mediante apresentação de relatório físico-financeiro, atesta-
do pela Unidade Regional de Educação da respectiva região onde esteja 
situada a escola.

Art. 14. A SEDUC poderá realizar procedimentos de verifica-
ção e revisão dos resultados das avaliações do SEAMA, por meio da 

instituição avaliadora, enquanto não homologado o resultado, os quais 
podem implicar reprogramação, cancelamento ou devolução do paga-
mento da premiação ou da contribuição financeira.

Art. 15. O prêmio ou contribuição financeira conferido às uni-
dades escolares que tenham sido objeto de nucleação, extinção, pa-
ralisação ou municipalização será destinado à escola que recebeu as 
matrículas.

CAPÍTULO III
DA BOLSA-AUXÍLIO EDUCACIONAL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 16. A Bolsa-Auxílio Educacional (BAE) consiste em auxílio 
mensal devido ao profissional da educação, servidor público ou não, 
que, em razão do desenvolvimento de atividade formativa ou da reali-
zação de pesquisa no ensino básico, participe, em caráter eventual, de 
processo de formação, avaliação educacional, acompanhamento técni-
co pedagógico ou gestão de programas, bem como de ações destinadas 
à melhoria dos indicadores educacionais desenvolvidos pela Secretaria 
de Estado da Educação.

Parágrafo único. Caberá ainda o pagamento da BAE, respeitados 
os níveis descritos no art. 17 desta Lei:

I - realização de visitas técnicas; 
II - atuação em comissão de especialistas;
III - participação em grupos de trabalho instituídos para a emissão 

de parecer técnico, elaboração de estudos, análises estatísticas, relató-
rios, produção de material didático, pedagógico ou recursos tecnológi-
cos educacionais, suporte nas ações de avaliação da aprendizagem, pro-
moção de treinamentos e formações, entre outras atividades pertinentes 
à atuação da SEDUC junto às redes municipais ou estadual de ensino.

Seção II
Da Concessão

Art. 17. Ato do Secretário de Estado da Educação definirá os pro-
cedimentos para concessão, pagamento e comprovação do desenvolvi-
mento de atividades que ensejam o pagamento da BAE, respeitando-se 
os seguintes níveis, requisitos e limites de valores:

I - Nível I - Consultores de Formação: profissionais, servidores 
públicos ou não, com titulação mínima de mestre nas áreas de educa-
ção, que receberão auxílio mensal de até R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais); 

II - Nível II - Formadores Estaduais: profissionais, servidores pú-
blicos ou não, com titulação mínima de graduação nas áreas da educa-
ção, que receberão auxílio mensal de até R$ 2.000,00 (dois mil reais);

III - Nível III - Articulador Pedagógico Regional (APR): profis-
sionais, servidores públicos ou não, com titulação de nível superior nas 
áreas da educação, que receberão auxílio mensal de R$ 1.000,00 (mil 
reais) até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

IV - Nível IV - Articulador Pedagógico Municipal (APM): profis-
sionais, servidores públicos ou não, com titulação de nível superior nas 
áreas da educação, que receberão auxílio mensal de R$ 600,00 (seis-
centos reais).

§ 1º Os valores das bolsas referentes aos níveis I e II serão fixados 
em função da natureza, complexidade e extensão da atividade, definido 
de acordo com critério a ser estabelecido pela SEDUC.

§ 2º Os valores das bolsas referentes ao Nível III serão fixados 
em função do número de municípios, complexidade da demanda, da 
capacidade de acompanhamento “in loco”, da natureza da atividade, 
definido de acordo com critério a ser estabelecido pela SEDUC.

Art. 18. A BAE consiste em instrumento de apoio à execução das 
ações empreendidas pela SEDUC, por meio da atuação de profissionais 
com nível superior em diversas áreas do conhecimento, com proficiên-
cia técnica e/ou científica.

§ 1º A BAE será concedida prioritariamente aos servidores 
públicos estaduais e municipais mediante seleção realizada pela 
SEDUC conforme critérios por esta definidos.

§ 2º O número máximo de profissionais beneficiados com a BAE 
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será definido, anualmente, em Decreto do Poder Executivo, à vista das 
limitações orçamentárias e financeiras.

Art. 19. A BAE será concedida pela SEDUC em qualquer época 
do ano, como forma de assegurar o fluxo contínuo dos projetos e das 
ações implementadas, estando condicionada à celebração de Termo de 
Compromisso e à observância das disposições da legislação aplicável.

Parágrafo único. A BAE tem natureza de auxílio e não se incor-
pora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito, não 
podendo ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras van-
tagens, inclusive para fins de aposentadoria e de pensões.

Art. 20. O pagamento da BAE será efetuado pela SEDUC, me-
diante ordem bancária em conta corrente pessoal, no mês subsequente 
ao da realização da atividade.

§ 1º A BAE poderá ser paga mais de uma vez ao mesmo 
beneficiário, desde que haja continuidade na realização das atividades 
especificadas no art. 16 desta Lei e seja observado o prazo máximo de 
12 (doze) meses de percepção. 

§ 2º Findo o desenvolvimento das atividades especificadas no art. 
16 desta Lei, cessa o pagamento da BAE. 

Art. 21. A SEDUC poderá, a qualquer momento, cancelar, sus-
pender o pagamento ou solicitar a restituição da bolsa, caso constatado 
o não cumprimento, por parte do bolsista, das obrigações constantes no 
Termo de Compromisso, assegurado o direito de defesa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. As ações de indução à melhoria do desempenho educa-
cional indicadas nesta Lei serão executadas pela Secretaria de Estado 
da Educação - SEDUC.

Art. 23. Fica o Secretário de Estado da Educação autorizado a 
editar os atos normativos necessários à execução do disposto nesta Lei, 
especial o estabelecimento de critérios e procedimentos, bem como dis-
por sobre o acompanhamento das ações de melhoria dos resultados de 
aprendizagem dos estudantes das escolas premiadas e apoiadas.

Art. 24. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias do Governo do Estado, com recur-
sos do Tesouro Estadual ou de operações de crédito, recursos captados 
junto ao Governo Federal, recursos oriundos de Emendas Parlamenta-
res e de parcerias com a iniciativa privada.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO I
NÚMERO DE ESCOLAS E CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO 

POR ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ETAPA CATEGO-
RIA

E S C O L A S 
PREMIADAS

E S C O L A S 
APOIADAS

Ensino Fundamen-
tal I (2º ano)

IDE - Alfa Até 50 Até 50

Ensino Fundamen-
tal I (5º ano)

IDE 5º ano Até 20 Até 20

Ensino Fundamen-
tal II (9° ano)

IDE 9º ano Até 10 Até 10

ANEXO II
VALORES DOS PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES DE 

ACORDO COM A QUANTIDADE DE ESTUDANTES MATRI-
CULADOS E AVALIADOS NO 2º, 5º E/OU 9º ANOS.
NÚMERO DE 
ESTUDANTES

ESCOLA PREMIADA

(“PRÊMIO ESCOLA 
DIGNA”) 

ESCOLA APOIA-
DA (CONTRIBUI-
ÇÃO FINANCEI-
RA) 

De 20 a 50 R$ 40.000,00 R$ 20.000,00

De 51 a 100 R$ 50.000,00 R$ 25.000,00

Acima de 100 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00

MENSAGEM Nº 068/2021
São Luís, 24 de junho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, à Secretaria de Estado do Governo - SEGOV, 
crédito especial no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos 
mil reais), para fins de execução do disposto na Medida Provisória nº 
357, de 18 de junho de 2021.

Considerando que o processo de imunização contra a COVID-19 
somente é concluído após a segunda dose e que, de acordo com da-
dos extraídos, em 14 de junho de 2021, da Plataforma e-SUS Notifica, 
do Ministério da Saúde, cerca de 167.319 (cento e sessenta e sete mil, 
trezentas e dezenove) pessoas estão com a segunda dose em atraso 
no Estado do Maranhão (sendo, 136.493 para a CoronaVac e 30.826 
para a AstraZeneca), o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 
357/2021, que autoriza a concessão de prêmios em dinheiro para aque-
les que retornarem aos pontos de vacinação para finalização do esque-
ma de imunização.

Serão sorteados prêmios nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais), 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Poderão 
ser beneficiários dos sorteios todos aqueles que tomarem as duas doses 
da vacina contra a COVID-19, no Maranhão, conforme registro na Pla-
taforma Conecte SUS. Com vistas a contemplar tanto os que já concluí-
ram o processo de vacinação quanto os que ainda não receberam as duas 
doses do imunizante contra a COVID-19, os sorteios serão realizados 
em rodadas com periodicidade a ser definida em Portaria da Secretaria 
de Estado de Governo.

A medida consiste em importante estratégia para estimular o 
avanço da vacinação contra a COVID-19 no território estadual e, assim, 
contribuir para a redução da morbimortalidade causada pelo Coronaví-
rus (SARS-CoV-2) e para a proteção da força de trabalho dos serviços 
de saúde e demais serviços essenciais.

Para cobrir tal despesa, faz-se necessária a abertura de crédito 
especial, no valor de 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), 
que dará amparo legal à criação da Ação Orçamentária 3327 - Dose 
Premiada, a qual contribuirá para o cumprimento dos objetivos do Pro-
grama do Plano Plurianual 2020-2023, 0596 - Saúde para Todos.

Os recursos para atender ao crédito autorizado pelo presente Pro-
jeto de Lei decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária na 
Reserva de Contingência, observando-se, portanto, as exigências dos 
arts. 42 e 43 (inciso III) da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar o 
Projeto de Lei em apreço, minha expectativa é de que o Digno Parla-
mento Maranhense lhe dê boa acolhida, requerendo-se, ainda, a tra-
mitação em regime de urgência. 

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 320/2021

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
à Secretaria de Estado do Governo - SE-
GOV, crédito especial no valor de R$ 
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos 
mil reais), para o fim que especifica.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secreta-
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ria de Estado do Governo - SEGOV, crédito especial no valor de R$ 
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), para o fim que espe-
cifica, conforme Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos para atender ao crédito autorizado pela pre-
sente Lei decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária na Re-
serva de Contingência, conforme Anexo II.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO I R$ 1,00

11124 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

11124 – SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

P R O G / 
AÇÃO

ESPECIFI-
CAÇÃO

F U N -
C I O -
NAL

ES-
FE-
RA

IRP GND MOD
IDU-
SO

FON-
TE

VALOR

0596

 Saúde 
para To-
dos        2.700.000

                                           

3327.0000

Dose Pre-
miada 

Incentivar, 
através de 
p r ê m i o s 
p e c u n i á -
rios, a 
imuniza-
ção com 
a segunda 
dose da 
v a c i n a 
c o n t r a 
a CO-
VID-19

04 303 F 2 3 90 0 101

2.700.000

2.700.000

ANEXO II
        R$ 
1,00

90000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

90101 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

P R O G / 
AÇÃO

E S P E C I -
FICAÇÃO

FUN-
CIO-
NAL

ES-
FE-
RA

IRP GND MOD IDU-
SO

FON-
TE VALOR

9999

 Reserva 
de Contin-
gência        2.700.000

                                           

9999.0000

Reserva de 
Contingên-
cia 

A t e n d e r 
p a s s i v o s 
contingen-
tes e outros 
riscos even-
tuais fiscais 
imprevistos 

99 999 F 2 9 99 0 101

2.700.000

2.700.000

INDICAÇÃO Nº 1749/2021

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1750/2021

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 encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando tomar todas as providências no sentido de realizar 
testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, em duas 
doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar imunida-
de. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja estudada a 
possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, visando, 
dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1751/2021

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1752/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor 
José de Ribamar Ribeiro, solicitando tomar todas as providências no 
sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram 
vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de 
averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicita-
mos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais 
eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1753/2021

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 encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando tomar todas as providên-
cias no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que 
foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para 
fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, so-
licitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e 
mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1754/2021

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, ao Secretário de Meio Ambiente do Estado do 
Maranhão, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim, ao Excelentís-
simo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Braide, e a Secretária 
Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM, Senhora Karla Lima, so-
licitando a designação de equipe multidisciplinar para estudo, análise, 
avaliação e proposição de soluções para as ameaças que sofrem as cida-
des costeiras em vista do aquecimento global. 

O aquecimento global é um fato que demanda atuação conjunta 
para busca de soluções dos problemas dele advindos. No contexto, São 
Luís está situada em uma ilha impelindo mais cautela com o caso con-
creto. Dessa forma, justificamos a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1755/2021

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 encami-

nhados ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora 
Maria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de In-
fraestrutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçal-
ves Neto, solicitando a retomada das obras na via de acesso à entrada 
dos Condomínios Cidade Verde I e II.

Ocorre que, segundo relato dos moradores, as obras na referida 
localidade foram paralisadas sem quaisquer explicações aos moradores. 
Além dos transtornos causados pela demora da conclusão da obra, os 
moradores da região vêm enfrentando dificuldades de locomoção haja 
vista os óbices impostos pelo início da obra.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1756/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Imperatriz, o 
Senhor Francisco de Assis Andrade Ramos e ao Secretário Munici-
pal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Senhor Zigomar Costa 
Avelino Filho, solicitando a fiscalização das estruturas da Praia do 
Cacau.

Ocorre que ainda não houve a instituição de uma data para início 
do período de veraneio em Imperatriz e, com isso, muitos banhistas e 
trabalhadores do ramo vem se instalando na localidade sem condições 
mínimas de estrutura, o que pode gerar acidentes. Nesse sentido, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes e, portanto, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1757/2021

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando tomar todas as providên-
cias no sentido de realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que 
foram vacinados, em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para 
fins de averiguar imunidade. No ensejo, certificada não imunização, so-
licitamos seja estudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e 
mais eficiente, visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1758/2021

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 Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder 
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Lopes Aragão, solicitando tomar todas as providências no sentido de 
realizar testagem de idosos com 70 anos ou mais que foram vacinados, 
em duas doses, com o imunizante CoronaVac, para fins de averiguar 
imunidade. No ensejo, certificada não imunização, solicitamos seja es-
tudada a possibilidade da aplicação de vacina diversa e mais eficiente, 
visando, dessa forma assegurar saúde à população.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1759 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
André dos Santos Paula, Presidente da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (CAEMA), no sentido de que adotem provi-
dências para garantir com a maior brevidade possível, a aquisição de 
BOMBA D’ÁGUA com vazão adequada que possa suprir o Sistema de 
Abastecimento de Água na cidade de Loreto-MA. 

Há cerca de 90 (noventa) dias, a cidade de Loreto colapsou o 
sistema de abastecimento. Durante este período, a água só chegava a 
alguns  poucos bairros do município, assim mesmo durante as madru-
gadas ou através de um precário sistema montado pela prefeitura com 
carros-pipa (apenas três) para abastecer toda a população de quase 15 
(quinze) mil habitantes. Um enorme transtorno para os irmãos loreten-
ses. A CAEMA,  por intercessão do nosso mandato e das iniciativas 
do Prefeito Municipal, equacionou provisiriamente o problema com a 
instalação de uma BOMBA REPARADA. 

Por isso, é que apresento o presente expediente indicatório, na 
certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Es-
tado do Maranhão e o Presidente da Companhia de Saneamento Am-
biental, acolham a presente Indicação, empregando os meios legais 
pertinentes para a aquisição urgente do pedido acima especificado, so-
licitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa 
para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 22 de junho de 2021. - Mandato Popular! - 
Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual 
– PT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1760 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, 
no sentido de que adotem providências para garantir a prioridade de 
vacinação contra Covid-19 dos trabalhadores pertencentes ao quadro 
funcional dos Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão. 

Apesar de todos os transtornos causados pela Pandemia da Co-
vid-19, a categoria nunca paralisou suas atividades, sempre primando 
pela excelência dos trabalhos na salvaguarda de milhares de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade em nosso Estado. Esta ini-
ciativa visa salvaguardar a saúde e a vida de centenas de trabalhadores 
e trabalhadoras deste setor que representa um serviço público essencial 
e de grande importância  para o povo maranhense.

Assim, é de suma importância que o Governo do Estado assegure 
a prioridade de vacinação dos profissionais pertencentes às atividades 
dos conselhos (secretárias, motoristas e afins), garantindo a saúde e 
segurança dos mesmos, assim como a continuidade na prestação dos 
serviços.

Por isso, é que apresento o presente expediente indicatório, na 
certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do 
Estado do Maranhão e o Secretário Estadual de Saúde do Maranhão 
acolham a proposta, efetivando meios de garantir a sua implantação, so-
licitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa 
para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 22 de junho de 2021. - Mandato Popular! - 
Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual 
– PT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 499 /2021 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, , no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o disposto no Regimento Interno e consideran-
do:

_o avanço do programa de imunização contra o COVID-19 nos 
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa;

_que é dever deste Parlamento zelar pela saúde de seus parlamen-
tares e servidores, bem como da população maranhense; e

_que a Mesa Diretora é o órgão de direção dos trabalhos legislati-
vos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, consoante os Artigos 11 e 12 do Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º.- As Sessões (ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁ-
RIAS),realizadas no Plenário ‘’Nagib Haickel” da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão serão realizadas de forma híbrida, convocadas 
pelo seu Presidente..

§ 1º- As reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias 
acontecerão de forma presencial, convocadas pelos respectivos Presi-
dente.

§2º. Caberá aos respectivos responsáveis pelas atividades de 
que trata o caput deste artigo assegurar o respeito às regras sanitárias, 
mantendo o devido distanciamento social dos presentes, evitando, 
assim, aglomerações indevidas.

§3º Continuarão funcionando na forma presencial os serviços e 
atividades essenciais para o funcionamento e manutenção dos órgãos 
da Assembleia Legislativa e para a realização das Sessões remotas, 
conforme determinação dos respectivos Diretores.

§4º. Os demais setores da Casa deverão encaminhar à Diretoria 
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de Recursos Humanos e ao Gabinete Militar suas respectivas escalas 
de trabalho;

§5º. No que tange o acesso do público às dependências da sede 
do Poder Legislativo, esse continuará restrito, sendo seguidas as nor-
mas sanitárias em vigor na Casa e a devida fiscalização pelo Gabinete 
Militar, em sintonia com a DMOS.

§6º. Terão acesso ao Plenário, além dos Parlamentares, somente 
os servidores necessários à realização das Sessões presenciais.

 
Art. 2º -Os atos complementares à presente resolução serão 

expedidos pela Diretoria Geral.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art.4º Esta Resolução Administrativa entrará em vigor na data 

de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 28 de junho 
de 2021.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS  25 DE JUNHO 
DE 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho
Segunda Secretária

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 015/2016-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDES-
TE LTDA. OBJETO: Prorrogação do presente Contrato por mais 12 
(doze) meses, com início em 21 de junho de 2021 e término em 20 de 
junho de 2022, ficando reajustado o valor do Contrato, mediante aplica-
ção do IGPM, alterando o valor mensal para R$ 7.826,61 (sete mil oito-
centos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza 
de Despesas: 33.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro – 0101000000; Histórico: Objeto: Prestação de 
serviços de tv por assinatura com transmissão via cabo em sinal digital 
de alta definição para 130 pontos de acesso para este poder. Instrumento 
legal: Ct. 15/2016 7º T. A. DA NOTA DE EMPENHO: Foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2021NE000994, 
de 18/06/2021, no valor de R$ 49.564,98 (quarenta e nove mil qui-
nhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). BASE 
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1573/2021-AL. 
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021. ASSINATURA:  CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
CONTRATADA - EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE 
LTDA., CNPJ nº 02.995.233/0001-05. São Luís–MA, 25 de junho de 
2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

CONVÊNIO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1508/2021-ALEMA. PARTES: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO (CONVENENTE) firmam entre si o 
presente Convênio. OBJETO: Concessão de empréstimo, com averba-
ção das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores 
da CONVENENTE, desde que satisfeitos os requisitos elencados na 
CLÁUSULA PRIMEIRA do presente Convênio. PRAZO: 60 (sessen-
ta) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021. ASSINATURAS: 
CONVENENTE -Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - De-
putado Othelino Nova Alves Neto – Presidente; CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL – Gabriel Pacelli Muniz Ribeiro - Procurador. São Luís 
(MA), 24 de junho de 2021.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral


