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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 368, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2021.

MENSAGEM Nº 116/2021
São Luís, 3 de Dezembro de 2021.

Institui o Programa Estadual de
Pagamento e Parcelamento de Débitos
de Natureza Não Tributária inscritos em
Dívida Ativa.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que institui
o Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida Ativa.
Ante o cenário nacional de recessão econômica, torna-se uma
necessidade a adoção de mecanismos que contribuam para o gerenciamento da inadimplência e permitam a recuperação amigável de créditos.
Nesse contexto, por meio desta Medida Provisória institui-se, no
âmbito do Poder Executivo, o Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida
Ativa. O referido programa permitirá a redução do principal, dos juros
e das multas punitivas ou moratórias relativas a créditos do Estado do
Estado que não possuam natureza tributária.
As condições de pagamento variam de acordo com a origem da
dívida principal, podendo haver, dentre outras possibilidades, redução
de 90% (noventa por cento) dos juros e multas, caso o pagamento seja
integral e à vista, ou redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e
multas, para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas. Tais regras são
aplicáveis quando a origem da dívida principal não se referir a multa
punitiva.
Por outro lado, quando a dívida principal se referir à multa
punitiva, é assegurada a redução de 80% (oitenta por cento) do total
da dívida, em caso de pagamento integral e à vista, ou a redução de
50% (cinquenta por cento) do total devido, para pagamento em até 60
(sessenta) parcelas.
No Programa regido por esta Medida Provisória, também poderão ser renegociados os saldos de parcelamento em curso. Em todo
caso, para usufruir dos benefícios aqui disciplinados, o devedor precisará formalizar pedido de adesão ao Programa, bem como desistir de
eventuais ações judiciais ou embargos à execução fiscal (inclusive com
renúncia do direito), e de eventuais pedidos de revisão, impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
A proposta, ao tempo em que se consubstancia em instrumento
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do
Maranhão, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais este
ente político é credor. A quitação de passivos junto ao Poder Público
Estadual dar-se-á em conformidade com a capacidade financeira do devedor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.
Por outro lado, a urgência desta Medida Provisória deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e de recuperação
amigável dos créditos públicos.
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.
Registre-se, por oportuno, que não serão abrangidos pelo Programa de Parcelamento disciplinado nesta Medida Provisória os créditos
relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN/MA), os quais receberão disciplinamento específico.
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
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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 instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, o Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento de
Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida Ativa, conforme limites e condições estabelecidos nesta Medida Provisória.
Art. 2º Os débitos submetidos ao Programa de que trata esta Medida Provisória terão os valores consolidados de forma individualizada,
por pessoa física ou jurídica, abrangendo todos os acréscimos legais.
§ 1º A consolidação de que trata o caput será realizada na data
em que for apresentado, à SEFAZ, o pedido de adesão ao programa
instituído por esta Medida Provisória.
§ 2º Para cada valor consolidado segundo o caput deste artigo
será celebrado um contrato de parcelamento.
§ 3º O devedor terá a opção de indicar débitos a serem excluídos
da consolidação de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º Os valores consolidados na forma do art. 2º poderão ser
pagos nas seguintes condições:
I - quando a dívida principal não se referir a multa punitiva (de
ofício):
a) com redução de 90% (noventa por cento) dos juros e multas,
para pagamento integral e à vista;
b) com redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros e
multas, para pagamento em 2 (duas) a 10 (dez) parcelas;
c) com redução de 60% (sessenta por cento) dos juros e multas,
para pagamento em 11 (onze) a 20 (vinte) parcelas;
d) com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e multas, para pagamento em 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) parcelas.
cio):

II - quando a dívida principal se referir à multa punitiva (de ofí-

a) com redução de 80% (oitenta por cento) do total da dívida,
para pagamento integral e à vista;
b) com redução de 70% (setenta por cento) do total da dívida,
para pagamento parcelado de 02 a 10 parcelas;
c) com redução de 60% (sessenta por cento) do total da dívida,
para pagamento parcelado de 11 (onze) a 20 (vinte) parcelas;
d) com redução de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida,
para pagamento parcelado de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) parcelas.
§ 1º As parcelas serão atualizadas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensalmente.
§ 2º A efetividade do benefício fica condicionada ao pagamento
da primeira parcela no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da data da assinatura do contrato de parcelamento e as demais parcelas até o último
dia útil dos meses subsequentes.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será:
reais);

I - para o devedor pessoa física, R$ 150,00 (cento e cinquenta
II - para o devedor pessoa jurídica, R$ 300,00 (trezentos reais).
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§ 4º Poderão ser incluídos na consolidação a que se refere o art. 2º
os saldos de parcelamentos em curso, após o cancelamento destes pelo
devedor, observadas as regras de imputação previstas no art. 2º da Lei
nº 10.551, de 28 de dezembro de 2016.
§ 5º Aplicam-se aos parcelamentos as reduções previstas no inciso I, alínea “a” e no inciso II, alínea “a” do caput deste artigo para
pagamento do débito remanescente em parcela única.
Art. 4º O devedor, para usufruir dos benefícios desta Medida
Provisória, deverá aderir ao programa de pagamento e parcelamento,
cuja formalização de pedido de ingresso implica reconhecimento dos
débitos nele incluídos, ficando condicionado à desistência de eventuais
ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre
o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e à desistência de
eventuais revisões, impugnações, defesas e recursos apresentados no
âmbito administrativo.
§ 1º O ingresso no Programa dar-se-á por formalização da opção
do devedor e da homologação pela SEFAZ, abrangendo os débitos de
natureza não tributária inscritos em Dívida Ativa indicados para compor
este programa e a totalidade dos débitos exigíveis em nome do devedor,
ressalvada a hipótese do art. 2º, § 3º, após o pagamento da parcela única
ou da primeira parcela.
§ 2º As restrições existentes em nome do devedor, motivadas
pelos débitos objetos do parcelamento, só serão regularizadas após o
pagamento da primeira parcela ou parcela única.
§ 3º O parcelamento será cancelado quando ocorrer:
I - o não pagamento da primeira parcela ou parcela única no
prazo disposto no § 2º do art. 3º; e/ou
II - inadimplência de qualquer uma das parcelas, total ou parcial,
em prazo superior a 60 (sessenta) dias.
§ 4º O prazo de opção do devedor ao programa será até o dia
30 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por ato do Poder
Executivo.
Art. 5º Os benefícios concedidos com base nesta Medida Provisória:
I - aplicam-se sobre o saldo existente e não conferem qualquer
direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas anteriormente; e
II - ficam condicionados ao pagamento do débito, à vista ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, vedada a utilização de depósitos judiciais.
Art. 6º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas ao
devedor.
Art. 7º Para a operacionalização do programa aplicam-se, no que
couber, as demais disposições vigentes na legislação deste Estado.
Art. 8º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas complementares necessárias à implementação das disposições contidas nesta Medida Provisória.
Art. 9º O disposto nesta Medida Provisória não se aplica aos
créditos relativos ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão
- DETRAN/MA.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
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MENSAGEM Nº 117/2021
São Luís, 3 de Dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que concede remissão dos créditos de natureza tributária e não tributária inscritos
ou não em dívida ativa, de competência do Departamento de Trânsito
do Maranhão - DETRAN/MA, na forma em que especifica.
Ante o cenário nacional de recessão econômica, a adoção de mecanismos que contribuam para o gerenciamento da inadimplência e para
recuperação de créditos torna-se uma necessidade.
Nesse contexto, por meio desta Medida Provisória é concedida
remissão sobre créditos de competência do Departamento de Trânsito
do Maranhão - DETRAN/MA, a exemplo de multas por infrações de
trânsito e taxas de licenciamento, bem como remissão de débitos relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores (IPVA).
Relativamente aos créditos decorrentes da aplicação de multas de trânsito de competência do DETRAN/MA, é concedida remissão (perdão) daqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 2020, desde que o devedor realize pagamento à vista de
20% (vinte por cento) do valor do débito, até a data de 30 de dezembro
de 2021. Isso implica dizer que o Estado do Maranhão concederá
remissão de até 80% (oitenta por cento) do valor do débito relativo a multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN. A remissão não
se aplica, contudo, às multas aplicadas em virtude do cometimento das
infrações previstas no arts. 165, 165-A e 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.
De outro lado, quanto aos débitos relativos a Taxas de Licenciamento do DETRAN/MA (Tabela E - Emolumentos de competência
da Secretaria de Segurança Pública e Órgãos Vinculados - do Anexo
II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002), é concedida remissão
(perdão) daqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020, desde que o devedor realize pagamento à vista de 20%
(vinte por cento) do valor do débito, até a data de 30 de dezembro de
2021. Portanto, o Estado do Maranhão concederá remissão de até
80% (oitenta por cento) do valor do débito, não podendo exceder,
contudo, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo.
Por fim, para os créditos relativos a motocicletas de até 150
(cento e cinquenta) cilindradas, cujo valor venal não ultrapasse R$
10.000,00 (dez mil reais), é concedida remissão de 100% (cem por
cento) dos créditos tributários e não tributários referentes ao DETRAN/
MA, inclusive do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores (IPVA), desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2020.
A remissão total também abrange multas relativas a infrações de
trânsito, não se aplicando, contudo, àquelas aplicadas em virtude do cometimento das infrações previstas no arts. 165, 165-A e 306 do Código
de Trânsito Brasileiro.
A proposta, ao tempo em que se consubstancia em instrumento
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do
Maranhão, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais este
ente político é credor, sendo essa, pois, a relevância da matéria. Por
outro lado, a urgência desta Medida Provisória deriva da necessidade de
se estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e de apoio às famílias.
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
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 369, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2021.
Concede remissão dos créditos de
natureza tributária e não tributária inscritos ou não em dívida ativa, de competência do Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA, na forma em que
especifica.
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 concedida remissão dos créditos de natureza não
tributária, inscritos ou não em Dívida Ativa, referentes às multas por
infração de trânsito, de competência do Departamento de Trânsito do
Maranhão - DETRAN/MA, cujos fatos geradores tenham ocorrido até
31 de dezembro de 2020, condicionada ao pagamento de 20% (vinte por
cento) do valor do débito à vista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às infrações especificadas nos artigos 165, 165-A e 306 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Art. 2º Fica concedida remissão dos créditos tributários relativos
às taxas de licenciamento do DETRAN/MA (Tabela E - Emolumentos
de competência da Secretaria de Segurança Pública e Órgãos Vinculados - do Anexo II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002) inscritos
ou não em Dívida Ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31
de dezembro de 2020, condicionada ao pagamento de 20% (vinte por
cento) do valor do débito à vista.
Parágrafo único. A remissão concedida na forma do caput não
excederá o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo,
cabendo ao devedor, caso necessário, realizar o pagamento do restante.
Art. 3º A remissão de que tratam os arts. 1º e 2º desta Medida
Provisória fica condicionada ao pagamento do valor correspondente, à
vista, até o dia 30 de dezembro de 2021.
Art. 4º Fica concedida remissão de 100% (cem por cento) dos
créditos tributários e não tributários referentes ao DETRAN-MA, inclusive multas por infrações de trânsito, bem como do Imposto sobre
Propriedade de Veículo Automotores (IPVA), relativamente às motocicletas de até 150 (cento e cinquenta) cilindradas, cujo valor venal não
ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na avaliação constante na tabela do IPVA 2021 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ),
desde que os fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
2020.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às infrações especificadas nos artigos 165, 165-A e 306 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Art. 5º Os créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não
em Dívida Ativa, que tenham sido pagos antes da publicação desta Medida Provisória não são alcançados pela remissão aqui disciplinada, não
gerando qualquer direito de restituição ou compensação.
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
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MENSAGEM Nº 118/2021
São Luís, 6 de Dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe
sobre o Plano “Mais IDH”, disciplina as parcerias com Organizações
da Sociedade Civil na área da Educação, concede subvenção econômica para o acesso ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública, dispõe sobre a doação de ambulâncias para os municípios
maranhenses, dispõe sobre Auxílio Emergencial Saúde aos Contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão FUNBEN, altera a Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017, a Lei
nº 10.525 de 3 de novembro de 2016, a Lei nº 11.433, de 6 de abril de
2021, a Lei nº 11.380, de 15 de dezembro de 2020, e a Lei nº 11.350, de
2 de outubro de 2020.
O Plano de Ações “Mais IDH” foi instituído, por meio do Decreto nº 30.612, de 02 de janeiro de 2015, com a finalidade de promover
a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais no meio
urbano e rural, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial
sustentável. Considerando que a busca pela melhoria dos indicadores relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) deve ser
constante, na medida em que, além de estimular o progresso do Estado,
permite mensurar o resultado dos esforços públicos para a geração de
renda e para a promoção da saúde e da educação, edita-se a presente
Medida Provisória.
Por meio desta propositura, o Plano de Ações “Mais IDH” passa a ser permanente no Estado do Maranhão, visando, em especial,
a redução de desigualdade social por meio da integração de políticas
públicas, a ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania;
a inclusão e integração produtiva das populações e segmentos sociais
mais vulneráveis, e a valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, institucional e ambiental das regiões e das populações.
Na oportunidade, é esclarecido, ainda, que o Plano Mais IDH é
composto por diversas ações, projetos e programas, regidos por esta
Medida Provisória ou por legislação específica, levando-se em consideração, para fins de inclusão do “Mais IDH”, a capacidade de o projeto,
da ação e do programa de alcançar as metas gerais do Programa.
Por meio do Decreto nº 36.662, de 7 de abril de 2021, foi instituído o Plano “Comida na Mesa”, com a finalidade de apoiar a produção
de alimentos e a segurança alimentar às pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado do Maranhão, especialmente no contexto econômico-sanitário decorrente da pandemia da COVID-19.
Considerando que, nos termos do art. 6º da Constituição Federal,
a alimentação é direito fundamental social inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos demais direitos, e que, de
acordo com a Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que
disciplina o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
cabe ao Poder Público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população, a presente proposta legislativa converte o Plano “Comida na
Mesa” em Programa a ser executado, de forma permanente, pelo Poder
Executivo.
Dentre as ações que compõem o Comida na Mesa, destacam-se
a ampliação da rede de restaurantes populares, o apoio à produção de
alimentos, bem como a distribuição de cestas básicas com vistas a garantir a segurança alimentar dos maranhenses, em especial daqueles em
situação de vulnerabilidade.
A Lei Federal nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, ao instituir
o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), determinou que a atuação dos integrantes do Sistema Nacional
de Trânsito, no que se refere à política de segurança, fosse voltada prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice
de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de
habitantes.
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Nesse contexto, durante o corrente ano, o Poder Executivo, por
meio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MA), além de
outras ações, tem oferecido, em parceria com as municipalidades, o curso “Pilotagem Defensiva: segurança em duas rodas” que tem por objetivo desenvolver habilidades na condução da motocicleta por meio do
aprimoramento das técnicas de pilotagem defensiva. O referido curso
é importante ferramenta de conscientização do motociclista acerca da
necessidade de adoção de práticas destinadas à prevenção de acidentes
de trânsito.
No mesmo sentido de colaborar para a segurança, em especial
daqueles que desenvolvem suas atividades laborais no trânsito, o Poder
Executivo institui por meio desta Medida Provisória o Programa Trânsito Mais Seguro, que tem por finalidade contribuir para a segurança
no trânsito dos profissionais de transporte de passageiros (mototaxista)
e dos profissionais de entrega de mercadorias (motofretista), que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas.
Através do Programa Trânsito Mais Seguro, mototaxistas e motofretistas poderão receber capacetes, coletes de segurança, bem como
kits de manutenção para garantir tanto sua segurança pessoal quanto a
segurança de seus veículos.
Na oportunidade, a Política Estadual de Atenção à Mulher é ampliada, passando a contar com dois novos programas: o Programa Mulheres Guardiãs e o Programa “Te Empodera, Mulher!”.
O Programa Mulheres Guardiãs tem por finalidades disseminar conhecimento sobre os direitos das mulheres e ampliar a conscientização sobre os tipos e ciclos de violência, tendo atuação prioritária nas
zonas rurais e nos bairros de maior vulnerabilidade social dos municípios maranhenses.
O referido programa tem como objetivos específicos: 1) apoiar
atividades locais que visem à promoção e difusão dos direitos das mulheres; 2) incentivar a participação das mulheres nas atividades de suas
comunidades, buscando conscientizá-las sobre a importância do rompimento das barreiras sociais, culturais, preconceitos e das múltiplas
violências; e 3) oportunizar capacitações específicas visando à transmissão de conhecimento acerca das medidas de combate à violência e
dos direitos assegurados às mulheres.
A participante do Programa será qualificada como Mulher Guardiã e, pelo desenvolvimento de suas atividades, perceberá auxílio financeiro mensal que terá o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Por outro lado, o Programa “Te Empodera, Mulher!” tem por
finalidades modificar a relação de desigualdade social da mulher por
meio da inclusão produtiva, bem como ampliar a participação da mulher na economia maranhense.
Para tanto, o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, promoverá a capacitação e qualificação técnica das beneficiárias, por meios próprios ou parcerias firmadas para
este fim, bem como adquirirá e doará, às beneficiárias do Programa,
equipamentos, insumos e demais bens importantes para o fomento de
suas atividades.
Tais medidas visam, prioritariamente, fomentar a plena participação da mulher na sociedade, além de garantir-lhes efetivo acesso às
oportunidades de geração de renda. O Poder Executivo acredita que,
por meio de tais ações, será possível contribuir para que as mulheres
alcancem sua autonomia econômica e, assim, possam encerrar ciclos
de violência.
Na oportunidade, é criado o Programa “Água e Energia: direito de todos” que terá por finalidade contribuir para a democratização
do acesso à energia elétrica e à água potável pelos maranhenses. Para
tanto, o Programa contará com dois eixos de atuação, quais sejam: Eixo
Luz para Todos e Eixo Água para Todos.
O Eixo Luz para Todos compreende: 1) a realização de busca
ativa de possíveis beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica,
prevista na Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, nas modalidades rural, quilombola e indígena; 2) a identificação de famílias residentes em bolsões de escuridão; e 3) a realização de mutirões no campo
com vistas a identificar as necessidades dos sistemas residenciais de
energia da população do campo de baixa renda e garantir segurança e
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eficiência energética. Para garantia da segurança e eficiência energética
nos sistemas residenciais de energia da população do campo de baixa
renda, é previsto que as distribuidoras de energia elétrica e o Estado
do Maranhão, no âmbito de suas respectivas competências, poderão
realizar ações sociais de trocas de lâmpadas ou eletrodomésticos por
modelos com melhor eficiência no consumo de energia. Nesse último
caso, quando operadas pelo Poder Executivo, a execução dar-se-á por
meio do Programa Minha Casa Melhor, regido pela Lei nº 11.411, de 3
de março de 2021.
O Eixo Água para Todos será operado por meio da isenção do
pagamento, por parte do consumidor, da fatura de água e esgoto sanitário das unidades residenciais de baixa renda que apresentem consumo mensal não superior a 25 (vinte e cinco) metros cúbicos. A isenção
alcançará os consumidores de serviços prestados pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) e caberá à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES realizar a busca ativa
de possíveis beneficiários.
A atual gestão do Poder Executivo desenvolve, desde seu primeiro mandato, o Programa Maranhão Musical, que tem por finalidades
contribuir com a dinâmica da produção cultural nas cidades maranhenses, bem como democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e de
qualidade.
O programa é operado por meio do oferecimento de cursos regulares de iniciação e formação musical mediante aulas práticas e teóricas,
assim como pela doação de kits com instrumentos musicais a bandas
escolares, escolas de música, artistas e bandas de municípios maranhenses, inclusive as vinculadas a entidades religiosas. Com a previsão normativa ora proposta, o Programa ganha status de política permanente
do Estado do Maranhão.
Nesta Medida Provisória, são estabelecidas, ainda, as regras de
observância obrigatória para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil na área da educação com vistas à garantia da
prestação dos serviços educacionais de utilidade pública. São fixadas as
regras para credenciamento, bem como para celebração de termos de
fomento.
Por meio da Medida Provisória nº 1.070, de 13 de setembro de
2021, a União instituiu o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de
Habitação para Profissionais da Segurança Pública (Programa Habite
Seguro), que consiste em instrumento destinado à promoção do direito
à moradia a profissionais de segurança pública.
O Programa Habite Seguro é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a participação de instituições financeiras
oficiais. No entanto, nos termos do art. 7º, § 2º, da Medida Provisória
nº 1.070/2021, os governos estaduais, no âmbito de suas competências,
poderão apoiar a implementação do Programa Habite Seguro por meio
da disponibilização de dados e informações e do aporte de recursos orçamentários oriundos de programas habitacionais estaduais e distrital
que concedam subvenção econômica, por exemplo.
Nesse sentido, esta Medida Provisória autoriza o Estado do Maranhão a conceder subvenção, até o limite do crédito concedido pela
União, aos servidores estaduais selecionados no Programa Nacional de
Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública (Programa Habite Seguro).
São considerados profissionais de segurança pública, para fins
de recebimento da subvenção, os servidores efetivos (ativos e inativos)
integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão, os ocupantes dos cargos de Inspetor de
Polícia Penal I, Inspetor de Polícia Penal II e os servidores das carreiras
de Perícia Criminal, Medicina Legal, Odontologia Legal, Farmacologia
Legal e Medicina Legal Auxiliar.
Como é sabido, o Poder Executivo Estadual tem como norte o
princípio da colaboração federativa, razão pela qual sempre se coloca à
disposição dos demais entes federados para desenvolvimento de ações
de apoio e alcance de resultados de interesse comum, em especial as
relacionadas à realização de direitos fundamentais.
Assim, com vistas a integrar as redes estadual e municipal, em todas as regiões do Maranhão, e garantir o transporte seguro de pacientes
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entre as unidades de saúde, o Poder Executivo, desde o primeiro mandato da atual gestão, doou ambulâncias aos municípios maranhenses.
Tais doações têm por finalidade tanto estruturar a rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, quanto garantir a universalidade, equidade e integralidade nos atendimentos de urgência. Esta Medida Provisória, portanto, tem a intenção de tornar a ação uma política
permanente do Estado do Maranhão.
Na oportunidade, também é autorizado o pagamento de bolsa aos
alunos do Projeto “Formando e Cozinhando”, executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES. O referido projeto
tem por finalidade oferecer aos profissionais da cozinha do Estado do
Maranhão a oportunidade de qualificação de suas habilidades. A concessão de bolsa-formação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) visa
garantir o acesso e a permanência nas aulas teóricas e práticas do Projeto “Formando e Cozinhando”.
O Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
- FUNBEN, regido pela Lei nº 7.374, de 31 de março de 1999, é instrumento público que, dentre outras finalidades, se destina a custear a
assistência à saúde aos servidores públicos estaduais que a ele tenham
aderido mediante contribuição.
É consabido que durante o período da pandemia da COVID-19,
os dispêndios com saúde tenderam a aumentar, especialmente com
despesas com máscaras, álcool em gel, medicamentos, exames, testes
etc. Isso contribui para o desequilíbrio dos orçamentos familiares,
ensejando uma série de providências emergenciais visando mitigar tais
efeitos na pandemia. Nesse contexto, por meio da Medida Provisória
em apreço, o FUNBEN fica autorizado a conceder, em dezembro de
2021, aos servidores que sejam contribuintes do FUNBEN, Auxílio
Emergencial Saúde, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pago
em parcela única.
O Programa Maranhão Solidário, regido pela Lei nº 10.753,
de 19 de dezembro de 2017, tem por objetivo criar uma rede de cooperação entre o Poder Público e Sociedade Civil com vistas a garantir o
acesso a direitos sociais e promover justiça social. No âmbito do Maranhão Solidário, são apoiados entidades sociais sem fins lucrativos,
bem como projetos sociais que promovam assistência social a dependentes químicos, crianças e adolescentes, idosos, pessoas em situação
de vulnerabilidade, combate à pobreza, ações em segurança nutricional
e alimentar e outras iniciativas que estimulem a melhoria dos índices de
desenvolvimento humano.
Considerando que o ingresso e a manutenção no mercado de trabalho dependem, sobretudo, da capacitação profissional, a presente Medida Provisória, ao alterar a Lei nº 10.753/2017, prevê expressamente
que o Programa Maranhão Solidário tem também como instrumento o
oferecimento de cursos profissionalizantes, pelo Poder Executivo, para
promoção de capacitação profissional da sociedade civil e de membros
de entidade social.
Os cursos profissionalizantes serão oferecidos pelo Poder Executivo, por meio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão (IEMA), com possibilidade de recebimento de bolsa.
A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL foi criada por meio da Lei nº 10.525, de 3 de novembro de
2016, tendo sido cessada, a partir de 31 de dezembro de 2016, a atuação
da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA nos municípios localizados na área de abrangência da UEMASUL.
Não obstante, considerando que, no âmbito da Programa Federal
Universidade Aberta do Brasil (UAB), cabe à UEMA o oferecimento
de cursos de nível superior e de pós-graduação por meio do uso da mo-

SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

7

dalidade de educação a distância, a Medida Provisória em comento estabelece ressalva ao art. 2º da Lei nº 10.525, de 3 de novembro de 2016,
para dispor que o fim da atuação da UEMA no território da UEMASUL
não alcança o Programa Universidade Aberta do Brasil.
Por meio da Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 2021,
convertida na Lei nº 11.433, de 6 de abril de 2021, foi instituído o Programa Social Vale-Gás, por meio do qual o Poder Executivo garante às
famílias maranhenses em situação de maior vulnerabilidade social com
renda per capita igual a R$ 0,00 o acesso ao Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP), conhecido como “gás de cozinha”.
Pelas mesmas razões que levaram a transformação do Plano
“Comida na Mesa” em programa permanente - garantir a segurança
alimentar e nutricional da população maranhense - na oportunidade, o
Programa Social Vale-Gás também passa a ser política pública perene
do Poder Executivo.
O Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores
Maranhenses foi instituído por meio da Lei nº 11.380, de 15 de dezembro de 2020, e marca a cooperação entre Poder Público e catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis tanto para o enfrentamento das adversidades sociais decorrentes da COVID-19 quanto para o incremento das atividades de reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos
sólidos.
A criação do referido programa decorreu na constatação de que
a vulnerabilidade econômica dos catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis foi agravada no contexto da crise econômico-sanitária decorrente da pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2), em especial, em
razão da redução dos eventos presenciais.
Apesar da retomada das atividades econômicas e da possibilidade
de realização de eventos presenciais de maior porte, o volume de tais
festas/celebrações, por razões sanitárias, ainda é tímido se comparado
ao padrão existente antes da COVID-19. Nesse contexto, a proposta
legislativa em apreço autoriza a continuidade (até 31 de dezembro de
2022) do pagamento de auxílio financeiro aos catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis devidamente associados ou cooperados e residentes no Estado.
Por meio da Lei nº 11.350, de 2 de outubro de 2020, foi instituído
o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel social destinado a
amparar 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 ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Após um ano do referido programa, o Poder Executivo pode avaliar a sua execução e verificar a necessidade de ajustes. Nesse contexto,
por meio desta Medida Provisória, o Aluguel Maria da Penha também
passa a ser programa permanente, sendo promovida adaptação no inciso IV do art. 2º da Lei nº 11.350/2020 para permitir que possam ser
apoiadas pelo Programa as mulheres que, ainda que possuam parentes
até segundo grau em linha reta no mesmo município de sua residência,
declarem não ser viável o compartilhamento do domicílio.
As alterações aqui propostas visam a dar máxima eficácia à norma e assim permitir que número maior de mulheres vítimas de violência
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude
do risco de sofrimento possam ser alcançadas pelo Programa Aluguel
Maria da Penha.
A relevância de cada uma das alterações promovidas por meio
desta Medida Provisória foi efetivamente pormenorizada nos parágrafos anteriores, nos quais foram explanadas as modificações legislativas
ora propostas.
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A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças
normativas, com vistas a garantir a prestação eficaz dos serviços públicos, a concretização de direitos fundamentais, o regular funcionamento
da máquina pública e a manutenção de políticas públicas que trazem
bons resultados ao Estado do Maranhão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
volvimento territorial sustentável, abrangendo:

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.

I - integração de políticas públicas com base no planejamento
territorial;
II - ampliação dos mecanismos de participação popular na gestão
das políticas públicas de interesse do desenvolvimento dos municípios;
III - ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania;
IV - inclusão e integração produtiva das populações pobres e dos
segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, calcado em um modelo
de desenvolvimento que atenda às especificidades de cada um deles;
V - valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, institucional e ambiental das regiões e das populações.

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.

Art. 3º O Plano “Mais IDH” será implementado de forma integrada pelos diversos órgãos do Poder Executivo Estadual em todo o
Estado do Maranhão.

Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 370, DE 6 DE DEZEMBRO DE
2021.
Dispõe sobre o Plano “Mais IDH”,
disciplina as parcerias com Organizações
da Sociedade Civil na área da Educação,
concede subvenção econômica para o
acesso ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública, dispõe sobre
a doação de ambulâncias para os municípios maranhenses, dispõe sobre Auxílio
Emergencial Saúde aos Contribuintes do
Fundo de Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão - FUNBEN, altera
a Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de
2017, a Lei nº 10.525 de 3 de novembro
de 2016, a Lei nº 11.433, de 6 de abril de
2021, a Lei nº 11.380, de 15 de dezembro
de 2020, e a Lei nº 11.350, de 2 de outubro
de 2020.
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
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Medida Provisória sobre o Plano “Mais IDH”, disciplina as parcerias com Organizações da Sociedade Civil na área da
Educação, concede subvenção econômica para o acesso ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública, dispõe sobre a doação
de ambulâncias para os municípios maranhenses, dispõe sobre Auxílio
Emergencial Saúde aos Contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão - FUNBEN, altera a Lei nº 10.753, de
19 de dezembro de 2017, a Lei nº 10.525 de 3 de novembro de 2016, a
Lei nº 11.433, de 6 de abril de 2021, a Lei nº 11.380, de 15 de dezembro
de 2020, e a Lei nº 11.350, de 2 de outubro de 2020.
Art. 2º Fica transformado em política permanente o Plano “Mais
IDH”, criado pelo Decreto nº 30.612, de 02 de janeiro de 2015, com a
finalidade de promover a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégia de desen-

Parágrafo único. As ações desenvolvidas no âmbito do Plano
“Mais IDH” devem:
I - ter como foco as populações com os mais baixos indicadores
de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);
II - ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio
da conjugação de esforços entre o Estado e os Municípios, observadas
a intersetorialidade, a transdisciplinaridade, a integralidade, a participação da sociedade civil e o controle social.
Art. 4º O Plano “Mais IDH” contará com Comitê Gestor constituído conforme regulamento, sendo presidido pelo Governador do
Estado.
Art. 5º Sem prejuízo dos programas, projetos e ações disciplinados em legislação específica que tenham por objetivo o alcance de
quaisquer das metas previstas nos art. 2º desta Medida Provisória, integram o Plano “Mais IDH” os abaixo especificados:
I - Programa Comida na Mesa;
II - Programa “Água e Energia: direito de todos”;
III - Programa Trânsito Mais Seguro;
IV - Programa Mulheres Guardiãs;
V - Programa “Te Empodera, Mulher!”.
VI - Projeto “Formando e Cozinhando”;
VII - Programa Trabalho Jovem;
VIII - Programa Maranhão Quilombola.
CAPÍTULO II
PROGRAMA COMIDA NA MESA
Art. 6º Fica transformado em programa permanente o Plano
“Comida na Mesa”, criado pelo Decreto nº 36.662, de 7 de abril de
2021, com a finalidade de apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar às pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado do
Maranhão.
Parágrafo único. O programa de que trata o caput será abrangido
por ações que visem:
I - aumentar o apoio para a produção, bem como adquirir e ofertar
alimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade;
II - ampliar a rede de restaurantes populares;
III - instrumentalizar a agricultura familiar com a cessão e doação de insumos, equipamentos e bens, novos investimentos e fomentos,
para garantir renda aos agricultores, bem como aumentar a produção de
alimentos e a sua oferta aos programas de compras institucionais;
IV - apoiar o acesso das famílias mais pobres ao gás de cozinha; e
V - ampliar a segurança alimentar para pessoas em situação de
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vulnerabilidade, inclusive com distribuição gratuita de cestas básicas,
pescados e gêneros alimentícios.
Art. 7º A execução do programa a que se refere o art. 6º caberá
aos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, que o
coordenará;
II - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES;
III - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA.
IV - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
§ 1º As ações que inicialmente compõem o Programa “Comida
na Mesa” são as seguintes:
I - manutenção e abertura de novas unidades de Restaurantes Populares;
II - execução do Programa Social Vale-Gás;
III - distribuição de cestas básicas;
IV - execução do Programa de Compras da Agricultura Familiar
- PROCAF;
V - garantia de equipamentos para a Produção Familiar de Alimentos;
VI - melhoria e conservação das estradas necessárias para escoamento da produção familiar.
§2º Outros órgãos e entidades do Poder Executivo poderão
apresentar novas ações à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
a fim de que sejam integradas ao Programa, com autorização do
Governador do Estado, conforme regulamento.
Art. 8º Fica o Secretário de Estado da Agricultura Familiar autorizado a editar os atos normativos necessários à execução do disposto
neste Capítulo.
CAPÍTULO III
DO PROGRAMA TRÂNSITO MAIS SEGURO
Art. 9º O Programa Trânsito Mais Seguro que tem por finalidade
contribuir para a segurança no trânsito dos profissionais de transporte
de passageiros (mototaxista) e dos profissionais de entrega de mercadorias (motofretista), que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas, contribuindo para a melhoria de suas
rendas.
Parágrafo único. Para cumprimento da finalidade prevista no
caput deste artigo, o Poder Executivo, por meio do Departamento de
Trânsito do Maranhão (DETRAN/MA), poderá fazer a doação de:
I - capacetes;
II - coletes de segurança;
III - kits de manutenção de motocicletas e motonetas.
Art. 10. Para os fins desta Medida Provisória, são considerados
mototaxistas e motofretistas os profissionais que residam e trabalhem
no Estado do Maranhão, o que deve ser comprovado mediante apresentação:
I - no caso de mototaxistas, de documento de permissão para
prestação do serviço emitido pelas municipalidades ou pela plataforma
de transporte privado acionado por aplicativo;
II - no caso de motofretistas:
a) de documento de permissão para prestação do serviço emitido
pela plataforma de transporte privado acionado por aplicativo com atuação no ramo de entregas; ou
b) pelo empregador ou tomador de serviços, nos casos de profissionais com vínculo direto com estabelecimento comercial.
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Parágrafo único. A declaração falsa destinada a burlar as regras
dispostas neste Capítulo, configura a prática do ilícito previsto no art.
299 do Código Penal e enseja, após o devido processo legal, a aplicação
da respectiva sanção.
Art. 11. Com vistas a contribuir para a geração de trabalho e
renda com segurança, o Poder Executivo, por meio do DETRAN/MA,
também poderá promover a distribuição de bolsas-térmicas ou baú para
transporte de mercadorias, bem como de equipamentos de proteção.
Art. 12. A seleção dos beneficiários do Programa Trânsito Mais
Seguro dar-se-á mediante credenciamento e habilitação dos interessados, por meio da participação em cursos de capacitação ou de chamada
pública a ser deflagrada por Edital lançado pelo Departamento de Trânsito do Maranhão (DETRAN/MA).
Art. 13. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras.
Parágrafo único. Acaso o número de inscritos na chamada pública supere o quantitativo fixado nos termos do caput, será feito sorteio
público.
Art. 14. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste Capítulo.
CAPÍTULO IV
DA AMPLIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO
À MULHER
Seção I
Regras Gerais
Art. 15. A Política Estadual de Atenção à Mulher passa a contar
com o Programa Mulheres Guardiãs e com o Programa “Te Empodera,
Mulher!”, especificados nos termos deste Capítulo.
Seção II
Do Programa Mulheres Guardiãs
Art. 16. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Mulheres Guardiãs, que tem por finalidades disseminar conhecimento sobre os direitos das mulheres e ampliar a conscientização sobre
os tipos de violência e seus ciclos de perpetuação a que estão submetidas as mulheres.
Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU e terá atuação prioritária nas
zonas rurais e nos bairros de maior vulnerabilidade social dos municípios maranhenses.
Art. 17. Constituem objetivos específicos do Programa Mulheres
Guardiãs:
I - identificar e promover o fortalecimento de lideranças femininas, bem como apoiar atividades locais que visem à promoção e difusão
dos direitos das mulheres;
II - incentivar a participação das mulheres nas atividades de suas
comunidades, buscando conscientizá-las sobre a importância de romper
barreiras sociais, culturais, preconceitos e as múltiplas violências;
III - propiciar meios para o surgimento de novas lideranças;
IV - oportunizar capacitações específicas visando à transmissão
de conhecimento para a comunidade acerca das medidas de combate
à violência contra a mulher, dos direitos assegurados às mulheres por
meio de normas nacionais, estaduais e municipais e da rede especializa-
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da de atendimento à mulher;
V - contribuir para a efetivação do Plano Estadual de Políticas
para as Mulheres e dos projetos e ações desenvolvidos pela Secretaria
de Estado da Mulher.
Art. 18. O Programa Mulheres Guardiãs terá como público-alvo
mulheres:
I - maiores de 18 (dezoito) anos ou que tenham sido emancipadas, nos termos da legislação civil;
II - residentes em zonas rurais ou em bairros maior vulnerabilidade social dos municípios maranhenses.
§ 1º A participante do Programa será qualificada como Mulher
Guardiã.
§ 2º O Edital de Chamamento poderá estabelecer critérios
adicionais aos requisitos a que se refere o caput, bem como disporá sobre os procedimentos, número de vagas e fases do processo de seleção,
sendo facultada a previsão de etapa de entrevista, de caráter classificatório, para fins de qualificação da Mulher Guardiã.
§ 3º Também constarão do Edital de Chamamento os direitos e os
deveres da Mulher Guardiã.
Art. 19. O ingresso na condição de Mulher Guardiã será formalizado mediante celebração, junto à SEMU, de Termo de Admissão.
Parágrafo único. A participação no Programa Mulher Guardiã
terá duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, uma
única vez, por igual período.
Art. 20. Para viabilizar o desempenho de suas funções, a Mulher
Guardiã fará jus a auxílio financeiro mensal, a ser pago por meio da
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, cuja forma de pagamento e
condições de percepção serão definidos no Edital de Chamamento.
Parágrafo único. O auxílio financeiro mensal terá o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), podendo ser reajustado por Decreto do Poder Executivo.
Art. 21. A Mulher Guardiã atuará, em especial:
I - como difusora das medidas de combate à violência contra a
mulher, dos direitos assegurados às mulheres por meio de normas nacionais, estaduais e municipais e da rede especializada de atendimento
à mulher;
II - no estímulo à formação de novas lideranças femininas;
III - no apoio ao Poder Executivo Estadual relativamente ao desenvolvimento de ações voltadas ao combate à violência contra a mulher e à conscientização sobre a importância do rompimento do ciclo
de violência;
IV - executar demais ações necessárias ao alcance dos objetivos
previstos no art. 17 deste Capítulo.
Parágrafo único. As ações realizadas pelas Mulheres Guardiãs
deverão ser comprovadas e mensuradas mediante indicadores objetivos
que considerem a participação como ouvinte em palestras ou cursos
especializados, a participação como ministrante de palestras ou cursos
específicos, entre outras modalidades previstas em regulamento.
Art. 22. Para execução e aprimoramento das ações pertinentes ao
Programa Mulheres Guardiãs, o Poder Executivo, por meio da SEMU,
poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas, de quaisquer esferas de governo, inclusive para fins de cofinanciamento.
Art. 23. As despesas decorrentes da execução do Programa de
que trata esta Seção correrão por conta de receitas consignadas no orçamento da SEMU, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas,
inclusive oriundas de emendas parlamentares.
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Seção III
Do Programa “Te Empodera, Mulher!”
Art. 24. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa “Te Empodera, Mulher!”, que tem por finalidades modificar a relação de desigualdade social da mulher por meio da inclusão produtiva,
bem como ampliar a participação da mulher na economia maranhense.
Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, podendo contar com o apoio
institucional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES.
Art. 25. Constituem objetivos específicos do Programa “Te Empodera, Mulher!”:
I - estimular a inclusão socioprodutiva das mulheres com vistas à
sua emancipação econômica;
II - fomentar a participação plena e efetiva das mulheres nas
oportunidades de geração de renda que proporcionem sua autonomia
econômica;
III - promover a capacitação e qualificação técnica das mulheres
para o incremento da competitividade das atividades socioprodutivas;
IV - contribuir para a efetivação dos projetos e ações contidos no
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, bem das demais atividades executadas pela Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.
Art. 26. O Programa “Te Empodera, Mulher!” terá como público-alvo mulheres residentes no Estado do Maranhão que preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - tenham, no mínimo, 18 (dezoito) anos;
II - estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico;
III - não possuam vínculo laboral, com iniciativa privada ou com
o Poder Público.
Parágrafo único. Não poderão ser beneficiárias do Programa “Te
Empodera, Mulher!” as mulheres que já sejam beneficiárias do Programa Mais Renda, instituído pela Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de
2015, ou do Programa Mulheres Guardiãs.
Art. 27. Para a execução do Programa “Te Empodera, Mulher!”,
a Secretaria de Estado da Mulher - SEMU:
I - promoverá a capacitação e qualificação técnica das beneficiárias, por meios próprios ou parcerias firmadas para este fim;
II - adquirirá e doará, às beneficiárias do Programa, equipamentos, insumos e demais bens importantes para o fomento de suas atividades;
Art. 28. A doação de equipamentos, insumos e demais bens,
prevista no inciso II do art. 27 desta Lei, deverá ser condicionada aos
seguintes termos:
I - a doação será feita de forma nominal à beneficiária, mediante
Termo de Doação;
II - a beneficiária deverá, obrigatoriamente, atuar no empreendimento objeto do programa como atividade econômica principal;
III - o equipamento não poderá ficar em estado de ociosidade;
IV - a beneficiária deverá manter, junto ao órgão do Poder Executivo Estadual, todos os seus dados cadastrais atualizados, inclusive o
endereço residencial;
V - é vedada a venda, o aluguel, a cessão e a doação dos equipamentos, bens e insumos objeto deste Programa.
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Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos incisos II,
III, IV ou V, isolada ou cumulativamente, ensejará a imediata exclusão
da beneficiária do programa e a devolução dos equipamentos à SEMU.
Art. 29. Para execução e aprimoramento das ações pertinentes
ao Programa “Te Empodera, Mulher!”, o Poder Executivo, por meio da
SEMU, poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas,
de quaisquer esferas, inclusive para fins de cofinanciamento.
Art. 30. As despesas decorrentes da execução do Programa de
que trata esta Seção correrão por conta de receitas consignadas no orçamento da SEMU, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas,
inclusive oriundas de emendas parlamentares.
CAPÍTULO V
DO PROGRAMA “ÁGUA E ENERGIA: direito de todos”
Seção I
Disposições Gerais
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Art. 35. O desenvolvimento das ações relativas ao Eixo Luz para
Todos - Maranhão caberá, no âmbito de suas respectivas competências
institucionais, à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e à Secretaria
de Estado de Governo - SEGOV, podendo contar com o apoio institucional de outros órgãos e entidades do Poder Executivo.
Seção II
Eixo Água para Todos
Art. 36. O Eixo Água para Todos será operado por meio da isenção do pagamento, por parte do consumidor, da fatura de água e esgoto
sanitário das unidades residenciais de baixa renda, de pessoas inscritas
no CadÚnico, que apresentem consumo mensal não superior a 25 (vinte
e cinco) metros cúbicos.
Parágrafo único. A isenção de que trata o caput abarca os consumidores de serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA).

Art. 31. O Programa “Água e Energia: direito de todos” tem por
finalidade contribuir para a democratização do acesso à energia elétrica
e à água potável pelos maranhenses.

Art. 37. Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES realizar a busca ativa de possíveis beneficiários da isenção
de tarifa prevista nesta Seção.

Parágrafo único. O programa a que se refere o caput possui os
seguintes eixos de atuação:

Parágrafo único. A CAEMA e a SEDES estabelecerão, em instrumento jurídico próprio, suas respectivas obrigações relativas à cooperação para execução do Eixo Água para Todos.

I - Eixo Luz para Todos - Maranhão;
II - Eixo Água para Todos.
Seção II
Eixo Luz para Todos - Maranhão
Art. 32. O Eixo Luz para Todos - Maranhão compreende as seguintes ações:
I - realização de busca ativa de possíveis beneficiários da Tarifa
Social de Energia Elétrica, prevista na Lei Federal nº 12.212, de 20 de
janeiro de 2010, inclusive nas modalidades rural, quilombola e indígena.
II - identificação de famílias residentes em bolsões de escuridão;
III - realização de mutirões com vistas a identificar as necessidades dos sistemas residenciais de energia da população de baixa renda e
garantir segurança e eficiência energética.
Art. 33. Para garantia da segurança e eficiência energética nos
sistemas residenciais de energia da população de baixa renda, as distribuidoras de energia elétrica e o Estado do Maranhão, no âmbito de suas
respectivas competências, poderão:
I - promover a substituição de equipamentos da distribuidora de
energia elétrica, especialmente os que não mais atendem à demanda
energética da comunidade;
II - desenvolver ações sociais de trocas de lâmpadas ou eletrodomésticos por modelos com melhor eficiência no consumo de energia.
Parágrafo único. As ações sociais a que refere o inciso II do caput
deste artigo poderão ser executadas, em conjunto entre as distribuidoras
de energia elétrica e o Estado do Maranhão, sendo operadas, no âmbito
do Poder Executivo, por meio do Programa Minha Casa Melhor, regido
pela Lei nº 11.411, de 3 de março de 2021.
Art. 34. O Poder Executivo e a distribuidora de energia elétrica
poderão estabelecer, em instrumento jurídico próprio, suas respectivas
obrigações relativas à cooperação para execução do Eixo Luz para Todos - Maranhão.

CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA MARANHÃO MUSICAL
Art. 38. O Programa Maranhão Musical tem por finalidades contribuir com a dinâmica da produção cultural nas cidades maranhenses,
bem como democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e de qualidade.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o Poder Executivo poderá:
I - oferecer cursos regulares de iniciação e formação musical mediante aulas práticas e teóricas;
II - doar kits com instrumentos musicais para os beneficiários do
Programa.
Art. 39. Poderão ser beneficiários do Programa Maranhão Musical bandas escolares, escolas de música, artistas e bandas de municípios
maranhenses, inclusive as vinculadas a entidades religiosas.
Art. 40. A execução do Programa Maranhão Musical compete
à Secretaria de Estado da Cultura - SECMA, que poderá editar os atos
normativos necessários para cumprimento do disposto neste Capítulo.
CAPÍTULO VII
DAS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Seção I
Regras Gerais
Art. 41. Ficam estabelecidas, nos termos deste Capítulo, as regras de observância obrigatória para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil na área da educação com vistas à garantia
da prestação dos serviços educacionais de utilidade pública.
Parágrafo único. Subordinam-se a esta Lei:
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I - os órgãos públicos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Maranhão;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado do Maranhão.
Seção II
Do Credenciamento
Art. 42. O requerimento para credenciamento de organização da
sociedade civil sem fins lucrativos deve ser escrito e endereçado ao Secretário de Estado da Educação, acompanhado de cópia autenticada dos
seguintes documentos:
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição ou documento de nomeação dos membros dos
órgãos deliberativos, que estiverem em exercício no momento da solicitação do credenciamento;
III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
IV - documentos que comprovem a experiência mínima de 2
(dois) anos da entidade na execução das atividades indicadas no seu
estatuto social;
V - Declaração de que a entidade não mantém agente público
ativo de quaisquer dos entes federados, exercendo, a qualquer título,
cargo de direção na entidade;
VI - Declaração de que a entidade não possui como dirigente ou
conselheiro parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, do Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado,
de Senador, de Deputado Federal ou Estadual, de Desembargador ou
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de Prefeito ou Vereador.
VII - Certidões de regularidade da entidade interessada em se
credenciar junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e às Fazendas Federal,
Estadual e Municipal; e
VIII - Balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros dos dois anos anteriores.
Art. 43. A Administração Pública lançará periodicamente editais
e, após o recebimento do requerimento de credenciamento, terá até 30
(trinta) dias para analisar o pedido e, em seguida, comunicar o seu deferimento ou indeferimento, ao interessado.
§1º No caso de deferimento, emitirá o certificado de
credenciamento da requerente, encaminhando-o à entidade credenciada
§2º No caso de indeferimento, comunicará as razões do
indeferimento à entidade requerente em até 15 (quinze) dias após a
decisão pelo indeferimento.
§3º O pedido de credenciamento será indeferido caso a requerente
não atenda aos requisitos previstos na Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014, ou quando a documentação apresentada esteja incompleta,
concedendo ao interessado, após análise prévia da documentação,
o prazo de 10 dias, para sanar as irregularidades ou as pendências
documentais.
Art. 44. Perderá o credenciamento a entidade que:
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
III - apresentar baixa qualidade nos serviços prestados.
§1º A perda do credenciamento implicará rescisão de eventual
Termo de Parceria firmado entre a entidade e o Órgão credenciador
e aplicação das demais medidas cíveis e penais aplicáveis, conforme
natureza da infração cometida.
§2º A entidade que for descredenciada ficará impedida de
requerer novamente o credenciamento pelo período de 5 (cinco) anos, a
contar da data da publicação do ato de desqualificação.
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Art. 45. A perda do credenciamento dar-se-á mediante decisão proferida em processo administrativo, instaurado no Órgão
credenciador, de ofício, ou a pedido do Ministério Público ou Defensoria Pública, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Art. 46. Os pedidos de credenciamento serão julgados por Comissão de Seleção designada em Portaria da SEDUC, composta por 5
(cinco) membros, dos quais, no mínimo 2/3 (dois terços), devem ser
servidores efetivos da SEDUC, assegurando-se a participação de servidores das áreas finalísticas.
§ 1º É impedida de participar da Comissão de Seleção a pessoa
que, nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação da portaria de
designação, tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das entidades requerentes.
§ 2º Para fins do § 1º, considera-se relação jurídica, em especial
as seguintes:
I - ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da sociedade civil;
II - ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos administradores da organização da sociedade civil;
III - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço
com a organização da sociedade civil;
IV - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização da sociedade civil participante do processo seletivo.
Seção III
Do Termo de Fomento
Art. 47. Com as entidades credenciadas poderá ser celebrado
Termo de Fomento.
Art. 48. Quando os termos de fomento tiverem por finalidade
custear despesas indiretas para manutenção das atividades educacionais
de interesse social, a exemplo de serviços de internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica será adotada a modalidade simplificada,
nos termos do art. 46, III, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do
art. 39 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
Art. 49. Os termos de fomento simplificados observarão os requisitos e as vedações constantes dos arts. 33 a 41 da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, sendo dispensado, contudo, o prévio cronograma
de desembolso.
§1º As faturas relativas aos consumos previstos no art. 48
deverão ser encaminhadas à Administração Pública mensalmente,
cabendo-lhe o pagamento até o vencimento.
§2º O envio das faturas a destempo e/ou vencidas, em razão
de desídia da instituição conveniada ensejarão rescisão da parceria.
Art. 50. Em razão da baixa complexidade do objeto e da ausência
de repasse direto às organizações da sociedade civil, fica dispensada a
prestação de contas perante à Administração Pública, nos termos do art.
6º, §2º, II, do Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
Art. 51. Os Termos de Fomento disciplinados nesta Seção terão
duração máxima de 5 (cinco) anos, vedada prorrogação que supere tal
lapso temporal.
CAPÍTULO VIII
DA COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO À SAÚDE
Art. 52. Com vistas a integrar as redes estadual e municipal,
em todas as regiões do Maranhão, e garantir o transporte seguro de
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pacientes entre as unidades de saúde, fica o Poder Executivo autorizado
a doar ambulâncias para os municípios maranhenses.
Parágrafo único. A doação a que se refere o caput:
I - visa estruturar a rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, quaisquer que sejam suas complexidades, garantindo a
universalidade, equidade e integralidade nos atendimentos de urgência.
II - deve ser formalizada entre a Secretaria de Estado da Saúde
- SES e a municipalidade mediante instrumento jurídico próprio, com
regras, critérios de conservação de uso da ambulância.
CAPÍTULO IX
DA CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO NO ÂMBITO DO
PROJETO “FORMANDO E COZINHANDO”
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder bolsa-formação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais aos alunos
participantes do Projeto “Formando e Cozinhando”, que tem por finalidade oferecer aos profissionais da cozinha do Estado do Maranhão a
oportunidade de qualificação de suas habilidades.
Parágrafo único. Para participar do Projeto “Formando e Cozinhando” os profissionais de cozinha devem:
I - ter idade igual ou superior a 21 anos;
II - ser oriundo de escolas públicas;
III - comprovar experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos como
profissional da cozinha, independente de prévia formação técnica.
Art. 54. A concessão da bolsa-formação a que se refere o art. 53
tem por finalidade garantir o acesso e a permanência nas aulas teóricas
e práticas do Projeto “Formando e Cozinhando”.
Parágrafo único. A bolsa-formação será paga pelo período de até
3 (três) meses, ficando a percepção durante tal período condicionada à
frequência nas aulas práticas e teóricas e à realização das demais atividades propostas no âmbito do Projeto “Formando e Cozinhando”.
Art. 55. A bolsa-formação de que trata este Capítulo será concedida por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
- SEDES.
Parágrafo único. O desligamento do aluno antes do prazo de 3
(três) meses, previsto no art. 54 desta Medida Provisória, dispensa o
Poder Executivo do pagamento da bolsa pelo período restante.
Art. 56. Fica o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
autorizado a editar os atos normativos necessários à execução do disposto neste Capítulo.
CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O
ACESSO AO DIREITO À MORADIA PELOS PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Medida Provisória Federal nº 1.070, de 13 de
setembro de 2021, subvenção econômica com vistas a contribuir para
o acesso ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública.
Art. 58. A subvenção será concedida aos servidores estaduais selecionados no Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação
para Profissionais da Segurança Pública (Programa Habite Seguro), no
limite máximo da subvenção concedida pela União, nos termos do Regulamento.
Parágrafo único. Para os fins deste Capítulo, entende-se por

SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

13

profissionais de segurança pública os servidores efetivos, ativos ou
inativos, integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, os ocupantes dos cargos de
Inspetor de Polícia Penal I, Inspetor de Polícia Penal II e os servidores
das carreiras de Perícia Criminal, Medicina Legal, Odontologia Legal,
Farmacologia Legal e Medicina Legal Auxiliar.
Art. 59. A subvenção econômica será paga, pelo Estado do Maranhão, diretamente ao agente operador do Programa Habite Seguro.
Art. 60. Caberá à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores - SEGEP coordenar as ações relativas à
concessão da subvenção de que trata este Capítulo, podendo contar
com o apoio institucional da Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento - SEPLAN, da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID e da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP.
Art. 61. A subvenção econômica deverá ser usada exclusivamente para adimplemento de parcela do valor do imóvel, podendo ser
utilizada também para pagamento de tarifa para contratação do crédito
imobiliário.
§ 1º O percentual destinado ao pagamento de tarifa para
contratação do crédito imobiliário não excederá o limite fixado para a
mesma finalidade relativamente à subvenção federal.
§ 2º A subvenção não poderá custear o pagamento da tarifa inicial
para avaliação do imóvel dado em garantia ou de tarifa equivalente.
Art. 62. O uso da subvenção concedida com fulcro nesta Medida
Provisória em finalidade diversa da autorizada neste Capítulo impõe ao
beneficiário a devolução do valor concedido ao Tesouro Estadual, com
a devida atualização monetária, com base na remuneração dos recursos
que serviram de lastro base à sua concessão, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas na legislação aos responsáveis.
Art. 63. O cometimento de fraude com vistas ao recebimento
da subvenção disciplina por este Capítulo enseja a responsabilização
administrativa, além da obrigação de devolução do montante auferido,
com atualização monetária, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sem prejuízo da aplicação das sanções
civis e penais cabíveis.
Art. 64. Os recursos orçamentários da subvenção econômica
serão transferidos do Tesouro Estadual para a instituição financeira
quando atestado que o contrato de financiamento habitacional está apto
para assinatura.
Art. 65. Na hipótese de situação que inviabilize o registro da
escritura pública, a instituição financeira deverá devolver, ao Tesouro
Estadual, os recursos repassados, os quais devem ser remunerados à
Taxa Selic.
Art. 66. Aplicam-se, no que couber, à subvenção disciplinada
por este Capítulo o procedimento previsto na Medida Provisória nº
1.070, de 13 de setembro de 2021, bem como no Decreto Federal nº
10.793, de 13 de setembro de 2021, devendo a Secretaria de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP editar
normas complementares.
CAPÍTULO XI
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL SAÚDE AOS CONTRIBUINTES DO FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN
Art. 67. Fica autorizada a concessão do Auxílio Emergencial Saúde aos servidores contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão - FUNBEN.
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Parágrafo único. O Auxílio será concedido aos servidores que
possuam contribuição ativa junto ao FUNBEN.
Art. 68. O Auxílio Emergencial Saúde será pago em cota única,
exclusivamente em dezembro de 2021, e tem por finalidade compensar
a realização de despesas médicas, laboratoriais, com máscaras, álcool
em gel e medicamentos durante a pandemia da COVID-19.
Parágrafo único. O Auxílio Emergencial Saúde fica limitado ao montante total efetivo revertido, pelo servidor contribuinte, ao
FUNBEN, não podendo exceder o valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais).
Art. 69. O servidor que acumule cargos na forma da Constituição
fará jus à percepção de um único Auxílio.
Art. 70. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP expedirá instruções normatizando a aplicação desta Lei.
Art. 71. Os recursos decorrentes da execução do disposto neste
Capítulo correrão à conta do Fundo de Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão - FUNBEN.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 72. O inciso III do art. 3º da Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º (...)
(...)
III - oferecimento de cursos profissionalizantes, pelo Poder Executivo, para promoção de capacitação profissional da sociedade civil
e de membros de entidade social participante do Programa Maranhão
Solidário, com vistas a fomentar a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico no Estado;” (NR)
Art. 73. O art. 3º da Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017,
passa a vigorar acrescido do inciso IV, que terá a seguinte redação:
“Art. 7º (...)
(...)
IV - outras ações em que cidadãos ou empresas sejam incentivados a fazer doações diretamente a entidades sem fins lucrativos que
atuem nas áreas descritas no art. 2º desta Lei.”
Art. 74. O texto da Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017,
passa a vigorar acrescido dos art. 3º-A a art. 3º-C, que terão a seguinte
redação:
“Art. 3º-A Os cursos profissionalizantes a que se refere o art.
3º, III, desta Lei, serão oferecidos pelo Poder Executivo, por meio do
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA).
§ 1º Poderão ser oferecidos cursos de coordenação compartilhada
entre o IEMA e entidade social participante do Programa Maranhão
Solidário, podendo, nesses casos, haver indicação de instrutores pelas
entidades sociais.
§ 2º Os instrutores indicados pelas entidades sociais, na forma
do § 1º deste artigo, perceberão Bolsa-Formação, nos moldes da Lei
nº 10.736 de 11 de dezembro de 2017.
Art. 3º-B Como forma de estimular a presença dos alunos nas
aulas e atividades dos cursos profissionalizantes oferecidos no âmbito
do Programa Maranhão Solidário, fica o Poder Executivo autorizado a
conceder, por meio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), bolsa-formação no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) mensais, que poderá ser reajustada por
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Decreto.
§ 1º A bolsa-formação será paga pelo período de duração
do curso, ficando a percepção durante tal período condicionada à
frequência nas aulas e à realização das demais atividades propostas.
§ 2º O desligamento do aluno antes do prazo fixado para
conclusão do curso dispensa o Poder Executivo da continuidade do
pagamento da bolsa.
Art. 3º-C A Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais
- SRI realizará o acompanhamento das ações relativas ao oferecimento
de cursos profissionalizantes pelo Poder Executivo, podendo, inclusive, fixar o número máximo de cursos que cada entidade social poderá
participar.”
Art. 75. O caput do art. 2º da Lei nº 10.525 de 3 de novembro de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A partir de 31 de dezembro de 2016, nos municípios
especificados nos termos desta Lei cessará a atuação da Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA, exceto no âmbito da Universidade
Aberta do Brasil (Polos UAB/Capes/MEC).” (NR)
Art. 76. O caput do art. 20 da Lei nº 11.433, de 6 de abril de
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Fica instituído o Programa Social Vale-Gás, por meio
do qual o Poder Executivo garantirá o custeio de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), em botijões, às famílias maranhenses em situação de
maior vulnerabilidade social.” (NR)
Art. 77. O caput do art. 1º e o parágrafo único do art. 3º da Lei nº
11.380, de 15 de dezembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incremento à
Renda dos Catadores Maranhenses, que consiste na cooperação entre
Poder Público e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis com
vistas ao incremento das atividades de reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e enfrentamento das adversidades sociais,
em especial nos contextos de suspensão e de retomada gradual dos
eventos presenciais em virtude da COVID-19.
(...)
Art. 3º (...)
Parágrafo único. O Auxílio Financeiro a que se refere o caput
será pago, até 31 de dezembro de 2022, aos catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis devidamente associados ou cooperados, residentes no Estado e envolvidos na prestação de serviços ambientais e
de cidadania.” (NR)
Art. 78. O inciso IV do art. 2º e os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei
nº 11.350, de 2 de outubro de 2020, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º (...)
(...)
IV - declarar que, ainda que possua parentes até segundo grau
em linha reta no mesmo município de sua residência, não é viável o
compartilhamento do domicílio.
(...)
Art. 3º (...)
(...)
§ 1º O benefício será concedido pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária deixe
de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar como
participante do programa.
§ 2º Também enseja a suspensão do benefício o retorno da mulher
ao convívio do agressor.” (NR)
Art. 79. As despesas decorrentes da execução desta Medida Provisória 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. 80. 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
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utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.
Art. 81. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 82. Fica revogado o art. 11 da Lei nº 11.350, de 2 de outubro
de 2020.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 6 DE DEZEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
MENSAGEM Nº 119/2021
São Luís, 6 de Dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera
a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui sistemática
de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
A Lei Estadual nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, definiu o
procedimento e as normas gerais aplicáveis às operações e prestações
de serviço de transporte realizadas por indústria e agroindústria estabelecidas em território maranhense, bem como autorizou a concessão de
benefícios fiscais a tais empresas com vistas a incentivar a expansão
dos investimentos industriais no Estado e, por conseguinte, garantir o
desenvolvimento social e econômico no Maranhão.
Nos termos do art. 3º da referida norma, o tratamento tributário
específico (concessão de crédito presumido ou diferimento) objetiva
atrair a instalação de novos segmentos industriais, além contribuir para
a expansão, reativação ou modernização de empreendimentos industriais ou agroindustriais já instalados no Estado.
Considerando o elevado potencial do segmento da indústria siderúrgica na geração de emprego e renda, altera-se a Lei nº
10.690, de 26 de setembro de 2017, para conceder às siderurgias
crédito presumido no percentual de 98% sobre o valor que deveria
ser recolhido, pela empresa contribuinte, a título de ICMS.
O referido tratamento tributário abrange tanto projetos de implantação quanto projetos de ampliação de indústrias do segmento de
siderurgia (incluindo produtos semiacabados e derivados), desde que
tenham como investimento mínimo o montante de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).
A alteração legislativa ora proposta considera as disposições do
art. 3º, § 8º, da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de
2017, e da Cláusula Décima Terceira do Convênio ICMS nº 190, de
15 de dezembro de 2017 - CONFAZ, as quais permitem que um Estado-Membro faça a adesão aos benefícios fiscais concedidos por outro
Estado da mesma região.
Assim, por meio desta Medida Provisória, o Estado do Maranhão
adere à sistemática de tributação constante da Lei nº 10.367, de 07 de
dezembro de 1979, e do Decreto nº 32.438, de 08 de dezembro de 2017,
ambos do Estado do Ceará.
Quanto ao incentivo fiscal aos projetos de implantação/ampliação, reativação/modernização e relocalização ou geração de, no mínimo, 300 (trezentos) empregos diretos, a Medida Provisória em comento
mantém as atuais faixas de crédito presumido (65% a 95%), suprimindo, tão somente, os prazos de fruição antes previstos. Isso porque,
nos termos do art. 3⁰, § 2⁰, I, da LC n⁰ 160/2017 e da Cláusula Décima,
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inciso I, do Convênio ICMS n⁰ 190/2017, os benefícios fiscais convalidados destinados ao fomento da atividade industrial somente poderão
produzir efeitos até 31 de dezembro de 2032.
O art. 17 da Lei nº 10.690/2017 impede que as empresas inseridas
nos benefícios fiscais constantes da Lei nº 10.690/2017 sejam beneficiadas com incentivos fiscais previstos em outras normas estaduais. Tal
previsão acaba por desestimular o apoio de tais contribuintes a projetos
locais voltados, por exemplo, ao fomento do esporte e da cultura.
Considerando que tal restrição não é reproduzida em outros programas semelhantes, a exemplo do Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão (ProMaranhão),
regulado pela Lei nº 9.121/2010, propõe-se a revogação do art. 17 da
Lei Estadual nº 10.690, de 26 de setembro de 2017. A revogação objetiva garantir o tratamento isonômico entre os contribuintes cuja atividade
seja objeto de benefício fiscal estadual.
A relevância da matéria disciplinada nesta Medida Provisória é
verificada tanto no fortalecimento da indústria siderúrgica no Estado,
quanto na adequação da Lei nº 10.690/2017 às disposiçoes da LC n⁰
160/2017 (art. 3⁰, § 2⁰, I) e do Convênio ICMS n⁰ 190/2017 (Cláusula
Décima, inciso I), bem como na concessão tratamento igualitário aos
contribuintes beneficiários de incentivos fiscais previstos em normas
estaduais.
A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se contribuir para a expansão dos investimentos industriais, em especial no
contexto de recessão econômica vigente, o que demanda velocidade na
realização de mudanças normativas em prol do desenvolvimento e da
geração de emprego e renda no Estado do Maranhão.
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 371, DE 6, DE DEZEMBRO
DE 2021.
Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui sistemática
de tributação, no âmbito do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual,
e considerando as disposições do art. 3º, § 8º, da Lei Complementar
Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, da Cláusula Décima Terceira
do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017, do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, bem como dos arts. 2º, 5º
(inciso V, alínea “c” e § 1º, e inciso IX) e 7º da Lei nº 10.367, de 07
de dezembro de 1979, do Estado do Ceará, e dos arts. 5º (inciso I), 11
(inciso II), 36 (inciso IV e parágrafo único), 54 a 56, e 57 (inciso IX e
§ 7º) do Decreto nº 32.438, de 08 de dezembro de 2017, do Estado do
Ceará (Certificado de Registro e Depósito - SE/CONFAZ 12/18 e 42/18
e publicação no Diário Oficial do Estado de Ceará de 27.03.18), adota a
seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. 1º O caput e as alíneas “a” a “d” do inciso I do art. 2º e o
§ 4º do art. 3º da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, passam a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Fica concedido ao segmento da indústria e agroindústria, em função do potencial de contribuição do projeto para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, os seguintes
incentivos, no âmbito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):
I - (...)
a) 98% (noventa e oito por cento) em decorrência de implantação de indústrias do segmento de siderurgia, que tenham como investimento mínimo o montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais), incluídos a siderurgia, seus produtos semiacabados e derivados;
b) 95% (noventa e cinco por cento) em decorrência de implantação de indústrias e agroindústrias inexistentes no Estado; em municípios listados entre os 30 (trinta) com menores IDHM do Maranhão,
conforme lista anual publicada no DOE pela Secretaria de Estado da
Indústria, Comércio e Energia - SEINC e/ou município integrante da
Rede Integrada de Desenvolvimento - RIDE, na forma prevista na Lei
Complementar Federal nº 112/2001 e no Decreto nº 4.367/2002;
c) 85% (oitenta e cinco por cento) em decorrência de implantação
ou ampliação que gere no mínimo 300 (trezentos) empregos diretos e/
ou seja considerada empreendimento prioritário ao desenvolvimento
socioeconômico do Estado, na forma prevista no art. 20 desta Lei;
d) 75% (setenta e cinco por cento) em decorrência de implantação
e ampliação.
(...)
Art. 3º (...)
(...)
§ 4º Equipara-se à implantação de nova unidade, os projetos
de ampliação considerados prioritários ao Estado, conforme o art.
20 desta Lei, desde que apresentem investimentos de, no mínimo, R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).” (NR)
Art. 2º O inciso I do art. 2º da Lei nº 10.690, de 26 de setembro
de 2017, passa a vigorar acrescido da alínea “e”, o qual terá a seguinte
redação:
“Art. 2º (...)
I - (...)
e) 65% (sessenta e cinco por cento) em decorrência de projetos
de reativação, modernização ou relocalização.”. (AC)
Art. 3º Fica revogado o art. 17 da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 6 DE DEZEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
MEN SAGEM N° 120/2021
São Luís, 6 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito autorização, a essa augusta Assembleia
Legislativa, para que, na forma do art. 62, parágrafo único, da
Constituição Estadual, possa, quando necessário, afastar-me do Estado
ou do País, no ano de 2022, seja em missão oficial ou para tratar de
interesse particular, sendo a autorização válida para qualquer período
do ano.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares os meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEN SAGEM N° 121/2021
São Luís, 6 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito autorização, a essa augusta Assembleia
Legislativa, para que, na forma do art. 62, parágrafo único, da
Constituição Estadual, o Vice-Governador, Carlos Brandão Orleans
Júnior, possa, quando necessário, afastar-se do Estado ou do País, no
ano de 2022, seja em missão oficial ou para tratar de interesse particular,
sendo a autorizaçãoválida para qualquer período do ano.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares os meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 122 /2021
São Luís, 9 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a Lei
Estadual nº 10.581, de 19 de abril de 2017, que dispõe sobre a criação,
composição e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão - CEESOL e dá outras providências.
É consabido que a Constituição Federal retrata como
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no art.
3º, inciso I, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Discriminando o art. 193 que a ordem social terá como base o
primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça
sociais, devendo o mercado interno, na forma do art. 219, viabilizar
o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do País.
Nesse cenário, criou-se, através da Lei nº 10.581, de 19 de abril
de 2017, no Estado do Maranhão, o Conselho Estadual de Economia
Solidária do Maranhão - CEESOL, que, consoante previsão do art. 1º da
norma legal, consistiria em um órgão colegiado integrante da estrutura
da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES, com a finalidade de realizar a interlocução e buscar consensos
em torno de políticas e ações de fortalecimento da economia solidária
no Estado.
Não obstante a composição do CEESOL ter sido pensada de
modo a tornar exequíveis as competências elencadas no art. 2º, dentre
as quais cita-se a promoção do controle social da Política Estadual de
Fomento à Economia Solidária, bem como o planejamento, assessoramento e propositura de diretrizes de políticas governamentais voltadas
ao fortalecimento da Economia Solidária no Maranhão, faz-se necessária a alteração dessa, o que se pretende alcançar através da presente
proposta legislativa.
Uma vez que, no Ofício SEI nº 34397/2021/ME, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, que figura na alínea “h” do
inciso I do art. 3º da Lei nº 10.581, de 19 de abril de 2017, informou a
ausência de interesse em permanecer no CEESOL, posto que não mais
desenvolveria ações na área economia solidária. De forma que se intenta
a sua substituição pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
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Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância dessa 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 554 /2021
Altera a Lei Estadual nº 10.581, de
19 de abril de 2017, que dispõe sobre a
criação, composição e o funcionamento
do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão - CEESOL e dá outras
providências.
Art. 1º  Fica alterado o art. 3º, inciso I, alínea “h”, da Lei Estadual
nº 10.581, de 19 de abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º (...)
I – (...)
h) Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
(...).” (NR).
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PROJETO DE LEI Nº 553 / 2021
Dispõe sobre o subsídio do Governador, Vice-Governador e Secretários de
Estado para o exercício de 2022.
Art. 1º O subsídio mensal do Governador do Estado, a partir de
1º de janeiro de 2022, é fixado em R$ 15.915,40 (quinze mil, novecentos e quinze reais, quarenta centavos).
Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Governador do Estado para
o mesmo exercício é fixado em R$ 14.198,18 (quatorze mil, cento e
noventa e oito reais, dezoito centavos).
Art. 3º O subsídio mensal do Secretário de Estado para o mesmo
exercício é fixado em R$ 11.154,24 (onze mil, cento e cinquenta e quatro reais, vinte e quatro centavos).
Art. 4º No mês de dezembro de 2022, o Governador, o Vice-Governador e os Secretários de Estado perceberão adicional correspondente ao subsídio mensal resultante da aplicação desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 09 de dezembro de 2021.
Deputado Roberto Costa

Deputado Ricardo Rios

Deputado Ariston Sousa

Deputada Mical Damasceno

Deputado Ciro Neto

Deputado Carlinhos Florêncio

Deputado Edivaldo Holanda

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, ÀS
08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES– PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
CIRO NETO
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 806/2021 Emitido ao PROJETO DE LEI
Nº443/2021, que Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS – sobre a base de cálculo de combustíveis e de lubrificantes no
Estado e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO DO por unanimidade, nos termos
do voto do Relator.
PARECER Nº 903/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
450/2021, que Dispõe sobre a instituição da Disciplina de Informática,
na área de Programador, na Grade Curricular das Escolas Privadas e
Públicas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 910/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 513/2021, que Institui o Dia do Digital Influencers
(influenciadores digitais), no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
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PARECER Nº 918/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 386/2021, que institui o Plano Estadual de Georreferenciamento das Áreas Desertificadas, devido a erosão do solo no
Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 933/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 311/2019 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL),
que “Institui o Programa de Reconhecimento, Capacitação e Remuneração das Parteiras Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 934/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
543/2021, que Dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo motorizado, no âmbito do Estado do Ma80ranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 935/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
512/2021, que Dispõe sobre a regulamentação do ofício de Influenciador Digital, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 940/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
002/2021, que Dispõe sobre a Rotulagem de Produtos Transgênicos no
Estado do Maranhão, e dá outras providências
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 941/2021 – ao PROJETO DE LEI Nº 049/2021,
que Altera a Lei nº 6.513/1995 (Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências) e
dá outras providencias.
AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 942/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 038/2020, que Estabelece as Diretrizes Estaduais
para acolhimento de Pessoa LGBTI em privação de Liberdade no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 943/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 280/2019, que “Eleva as Vaquejadas ocorridas no
Parque Maratá à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial
e Cultural do Estado do Maranhão”.
AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 944/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 532/2021, que Altera dispositivo da Lei nº 9.746/2012
(Dispõe sobre a punição à prática de “trotes” telefônicos dirigidos aos
órgãos públicos que especifica), e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 945/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
521/2021, que Altera a redação da Lei nº 7.688, de 15 de outubro de
2001, para reservar às mulheres, no mínimo, 30% das vagas no efetivo
do QOPM e do QPMG/ 1-0 da Polícia Militar do Estado do Maranhão
e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e dá outras providencias
AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 946/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
535/2021, que Institui a Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis
Fotovoltaicos no Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado ARISTON
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 947/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 526/2021, que Dispõe sobre a transparência no recolhimento de recursos pelas concessionárias de serviços de energia
elétrica referentes à contribuição de iluminação pública - CIP e dá
outras providências.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO:REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 948/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2021, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Barbosa de Alencar, natural de
Quixadá, Estado do Ceará
AUTORIA: Deputado GLAUBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 949/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 536/2021, Dispõe sobre o Programa de Proteção às
Agentes de Segurança Pública Gestante no âmbito do Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado ARISTON
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 950/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 534/2021, que Dispõe acerca da obrigatoriedade
de as empresas de Call Centers, Serviços de Atendimento ao Cliente
e congêneres disponibilizarem atendimento por meio de chamada de
vídeo para pessoas surdas, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
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PARECER Nº 951/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 332/2021, que Dispõe sobre Política de Humanização no relacionamento de pacientes internados em decorrência do Novo
Coronavírus (Covid-19) com seus familiares e dá outras providências
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: Aprovado pela PREJUDICABILIDADE por
unanimidade nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 953/2021 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
ao PROJETO DE LEI Nº 326/2021, que Estabelece Diretrizes para
a implantação do Programa de capacitação para os profissionais que
atuam nas atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por maioria, pela REJEIÇÃO do Veto Total, contra
o voto do Relator, o Senhor Deputado Adelmo Soares.
PARECER Nº 954/2021 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
AO PROJETO DE LEI Nº 026/2021, que Estabelece as Diretrizes
para a Criação do Programa Pedagógico Musicultura e Formação da
Orquestra Sinfônica do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: pela MANUTENÇÃO do Veto Total, nos termos
do voto do Relator,
PARECER Nº 956/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO ao PROJETO DE LEI Nº 607/2019 ( VOTO VENCEDOR ), que
Estabelece as Diretrizes para a Criação do Programa Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica do Estado do Maranhão e
dá outras providências.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: pela REJEIÇÃO do Veto Parcial, nos termos do
voto do Relator
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P O R T A R I A Nº 1359/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando nº 478/2021-DA,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da Ata de Registro
de Preços nºs 023/2021, relacionada com a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de suporte logístico e operacional na organização de eventos em geral, neles compreendido os serviços
e locação de: GRUPO I: sonorização, iluminação e painéis led; GRUPO
II: palcos, praticáveis e grid; GRUPO III: tendas; GRUPO IV: iluminação cênica e natalina; GRUPO V: banheiros químicos; para atender os
eventos institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 09 de dezembro de 2021.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
P O R T A R I A Nº 1350/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do Processo nº 3758/2021-AL.,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO,
matrícula nº 701268, para responder pela Função de Chefe do Núcleo
de Distribuição de Expediente, deste Poder, durante o afastamento legal
e temporário do titular, no mês de novembro do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

