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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Este livro apresenta Emendas Constitucionais, Leis Estaduais e Re- 
soluções Legislativas de minha autoria, em doze anos de mandato popular 
(1º/02/1999 a 18/06/2010).  Os instrumentos jurídicos aqui elencados inter- 
pretam os anseios do povo do Maranhão, no desejo de uma sociedade mais 
justa, fraterna e harmônica. Entendemos que a Lei é aquilo que o povo orde- 
na e constitui. Nesses termos, ao parlamentar cabe a sintonia com os anseios 
da população, concretizadas por sua ação responsável, como legislador, para 
fazer emergir na/pela Lei a vontade soberana do cidadão. 

 
Do ponto de vista jurídico, Lei é a ordem geral obrigatória que, ema- 

nando de uma autoridade competente reconhecida, é imposta coativamente 
à obediência geral. Essa autoridade competente é o próprio povo, que elege 
representantes para agir em seu nome, elaborando as leis que nada mais são 
do que o resultado de uma realidade social, das crenças, dos objetivos e dos 
anseios de uma sociedade. 

 
Não tem sido, contudo, tarefa fácil ao deputado estadual transformar 

os anseios e as aspirações populares em Leis. No Brasil, o Direito é de for- 
mação totalmente federal. Nesse sentido, a Constituição Federal indica as 
matérias de competência exclusiva da União e as de competência dos Muni- 
cípios, matérias, portanto, proibidas aos Estados. Estes, por sua vez, ficaram 
espremidos entre a União e os Municípios, razão pela qual os deputados esta- 
duais têm seu campo de atuação duplamente limitado: de um lado, Deputados 
Federais e Senadores; de outro, os Vereadores. 

 
Limitado o espaço de atuação dos Estados, resta ao parlamentar estadual, 

praticamente, dispor sobre matéria financeira e administrativa que são de competên- 
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cia do Poder Executivo Estadual. De certo, sempre que se aumenta a competência 
da União ou dos Municípios, isso se faz em detrimento da área de competência dos 
Estados. Como se observa, há inúmeros óbices políticos, que dificultam a atividade 
legiferante das (as conquistas para as) Assembleias Legislativas. 

Por essa razão, há uma luta permanente da União Nacional dos Legis- 
lativos Estaduais – UNALE onde tenho a honra de ser Primeiro Secretário, 
junto ao Congresso Nacional, a fim que sejam feitas as devidas alterações na 
Constituição Federal para resgatar as prerrogativas das Assembleias Legisla- 
tivas. 

 
Apraz-me registrar que, embora a Constituição Federal imponha ao 

Legislativo Estadual essas limitações, durante os meus mandatos na Assem- 
bléia Legislativa do Estado do Maranhão, tenho sido autor de um grande nú- 
mero de leis, de relevância para a vida dos maranhenses. Mais do que regras 
jurídicas a serem cumpridas, essas leis são instrumentos vivos da Justiça. É, 
por isso, fundamental que o povo as conheça, a fim de que possa exigir seus 
direitos e exercer sua cidadania. 

 
Como se pode constatar, pela quantidade e, sobretudo, pela qualidade 

das leis por mim produzidas, em 12 anos de mandato, as dificuldades e até os 
equívocos constitucionais não imobilizaram minha ação de legislador sinto- 
nizado com os anseios da sociedade. 

 
Esta publicação vem, portanto, comprovar mais uma vez o compro- 

misso de um homem público que faz política por convicção e tem dedicação 
exclusiva ao exercício do mandato popular, demonstrando, de forma honesta, 
clara e transparente, uma verdadeira prestação de contas do meu trabalho 
legislativo, em favor do Povo do Maranhão. 

 
Deputado Pavão Filho 
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PRINCIPAIS BANDEIRAS DE LUTAS LEVANTADAS 
E DEFENDIDAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DURANTE OS 12 ANOS DE MANDATO POPULAR 

 
 
 

1. Intermediou, como Presidente da Comissão de Educação em 2003, 
as negociações entre o Governo do Estado e o Sindicado dos Professores, 
que resultaram no reajuste salarial de 82,9% (última parcela paga em março 
de 2007). Assim como os professores da UEMA que obtiveram reajuste de 
118% em dezembro de 2006, constituindo-se o maior reajuste da Universi- 
dade Estadual; 

 
2. Criação da Promotoria da Educação; 

 

 
3. Criação e funcionamento da CPI do FUNDEF (que contribuiu para 

uma nova consciência política na aplicação dos recursos da educação); 
 

4. Criação da Frente Parlamentar da Educação; 
 

 
5. Movimento contra o Horário de Verão no Maranhão; 

 

 
6. Criação e funcionamento de uma COMISSÃO ESPECIAL para 

tratar sobre oficialização, regulamentação e padronização do Transporte Al- 
ternativo no Maranhão; 

 
 
 
ranhão; 

7. Fim do Voto Secreto na Assembléia Legislativa do Estado do Ma- 

 
8. Criação do Programa de Alimentação Escolar aos alunos do turno 

noturno nas Escolas Estaduais; 
 

 
9. Criação de uma empresa ou órgão equivalente que substitua a an- 

tiga EMATER para recuperar o tempo perdido no campo da pesquisa e acom- 
panhar o avanço tecnológico desenvolvido no setor primário; 
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10. Melhoria da Infra-Estrutura do Porto do Cujupe, para atracação 
em qualquer maré. Melhor conforto à demanda de passageiros, os quais usam 
o ferry-boat como meio de transporte fluvial; 

 
11. Realização de um novo Concurso Público para a Polícia Militar 

do Maranhão, visando ao aumento do número de policiais; 
 

 
12. Criação e instalação de um escritório da EMBRAPA no Maranhão; 

 

 
13. Substituição do Título de Eleitor pelo cartão magnético com foto 

(biométrico); 
 

 
14. Proposta para o aumento do efetivo e equiparação salarial da Polí- 

cia Militar com a Polícia Civil; 
 

15. Criação da Delegacia Especial do Meio Ambiente; 
 

 
16. Construção de ciclovias nas grandes avenidas de São Luís; 

 

 
17.Construção de um Terminal Rodoviário destinado ao usuário de 

Transporte Alternativo; 
 

 
18. Instalação do Projeto Rádio-Escola nas unidades escolares da rede 

pública estadual de ensino; 
 

 
19. Criação da Ouvidoria no âmbito das Polícias Civil e Militar do 

Estado do Maranhão; 
 

 
20. Isenção do pagamento do IPVA aos Mototaxistas do Estado do 

Maranhão; 
 

 
21. Criação do Campus da UEMA nos municípios: Pinheiro, Caruta- 

pera e Chapadinha; 
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22. Parcelamento do IPVA em seis vezes, a partir do mês de março de 
cada ano; 

 

 
23. Promoção dos Professores do Estado conforme acordo assinado 

na negociação feita em 2003; 
 

24. Construção de novas Escolas de Ensino Médio nos bairros: Vila Lu- 
izão, São Raimundo, Cidade Olímpica, Jardim Tropical e no Pólo Coroadinho; 

 

 
25. Reajuste salarial nas GRATIFICAÇÕES dos Diretores das esco- 

las estaduais; 
 

26. Audiência Pública a fim de discutir a mudança dos equipamentos 
de leitura e medição de energia, de eletromecânicos por eletrônicos, efetuada 
pela Companhia Energética do Maranhão – CEMAR; 

 
27. Audiência Pública para discutir sobre a implantação do FUNDEB – Fun- 

do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, no Estado do Maranhão; 

 
28. Proposta para a autonomia da Universidade Estadual do Mara- 

nhão - UEMA; 
 

29. Implantação de refinaria de petróleo no Maranhão; 
 

 
30. Inclusão do Município Bacabeira na Região Metropolitana da 

Grande São Luís; 
 

 
31. Proposta para um grande debate com autoridades maranhenses, a 

partir do questionamento: “POR QUE O MARANHÃO É UM DOS ESTA- 
DOS COM OS PIORES INDICADORES SOCIAIS DO BRASIL?”; 

 
32. Alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para aumentar o per- 

centual do orçamento estadual destinado ao Ministério Público, permitindo 
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o aumento do numero de Promotores de Justiça, assim como a melhoria nos 
serviços prestados; 

 
33. Garantia do adcional de trabalho noturno aos Policiais Militares e 

do Corpo de Bombeiros; 
 

34. Criação da carreira de médico; 
 

35. Construção de escolas do ensino medio nos municipios Caruta- 
pera, Guimaranhães, Humberto de Campos e Santa Inês; 

 
36. Criação de uma Comissão da Assembleia Lesgislativa para acom- 

panhar a homologação do novo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), 
entre o Ministerio Publico e a CEMAR; 

 
37. Implantação do modelo de educação de ensino médio em tempo 

integral no Maranhão e no Brasil. 
 

38. Solicitação de Sessão Especial para discutir sobre a Operação Manzuá; 
 

39. Criação de comissão para acompanhar a fusão, incorporação, des- 
membramento e criação de municipios; 

 
40. Proposta de alteração no plano de carreira, cargos e salários dos 

servidores do Poder Executivo e reajuste do vencimento básico do grupo de 
nivel superior; 

 
41. Proposta de gratuidade da primeira habilitação para mototaxistas; 

 
42. Cobrança à bancada maranhense no Congresso Nacional para 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.295/2000 que diminui para 30 horas sema- 
nais a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem; 

 
43. Repúdio ao Projeto de Lei nº 265/2007 (Lei da Mordaça) da Câmara 

Federal que censura a independência do Ministerio Público; 
 

44. Repúdio ao Projeto de Lei Complementar nº 549/2009 do Senado 
Federal, que limita despesas de pessoal e encargos sociais da União. 
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01 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº30 
DE 9 DE JANEIRO DE 2001 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno e de 
acordo com o que dispõe os §§ 2º e 4º do art. 41 da Constituição do Estado do 
Maranhão, promulga a seguinte: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 030/2000. Modifica e acrescenta 

dispositivo ao art. 164 da Constituição do Estado do Maranhão. 
 

Art. 1º - O art. 164 da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido 
de parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 164 - É 
vedado aos Municípios realizarem operações de créditos cujos prazos de li- 
quidação excedam o término do mandato do Prefeito que as contraiu, exceto 
as operações de créditos, efetuadas para aplicação em Programas de Geração 
de Emprego e Renda e de Infra-Estrutura, e que não comprometam mais de 
10% (dez por cento), da Receita Mensal do Município. Parágrafo único - 
Aplicam-se aos Municípios as demais vedações constantes do art. 138, desta 
Constituição.” 

 
Art. 2º- Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de dezembro de 2000. 
 
 
 
 
 

Publicado em Diario Oficial em 09.01.2001 - pags. 03 e 04. 
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02 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº35 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e 
de acordo com o que dispõe os §§ 2º e 4º do art. 41 da Constituição do Estado 
do Maranhão, promulga a seguinte: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 035/2002. Modifica o dispositi- 

vo da Constituição do Estado do Maranhão. 
 

 
Artigo 1º - Os inciso XIII e XIV, do art. 31, da Constituição do Estado 

do Maranhão, alterado pela Emenda Constitucional nº 009 de 14 de dezem- 
bro de 1993, o § 2º, do art. 36, o § 2º, do art. 38, o § 3º do art. 47 e o § 1º, do 
art. 61, da Constituição do Estado do Maranhão, passam a vigorar com a se- 
guinte redação: Art. 31.................................................................................... 
XIII – aprovar, previamente por voto nominal, após argüição pública, a esco- 
lha dos membros do Tribunal de Contas do Estado. XIV – destituir do cargo 
de Procurador Geral de Justiça, por maioria absoluta e votação nominal, antes 
do término do mandato e em forma da Lei Complementar. Art. 36 - .............. 
............................................ § 2º – no caso do flagrante de crime inafiançável 
os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Assembleia Legislativa para 
que, pelo voto nominal da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão 
e autorize, ou não a formação da culpa. Art. 38 - .......................................... 
........... § 2º - nos casos dos incisos I,II e VI, a perda do mandato será deci- 
dida pela Assembléia Legislativa, por maioria absoluta e votação nominal, 
mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Assem- 
bleia Legislativa, assegurada ampla defesa. Art. 47 - ....................................... 
................................................................................ ......................................... 
..................... § 3º - o veto será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria dos Deputados mediante 
votatação nominal Art. 61................................................................................ 
..................................... § 1º - ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do 
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período governamental, a eleição para ambos será feita trinta dias depois da 
última vaga, pela Assembleia Legislativa, por voto nominal”. 

 
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de dezembro de 2002. 

 
 

Publicado em Diario Oficial em 20.02.2002 - pags. 10 e 11. 
 
 

03 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº37 
DE 30 DE JANEIRO DE 2003 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e 
de acordo com o que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 41 da Constituição do Estado 
do Maranhão, promulga a seguinte: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 037/2003. Acresce os §§ 6º e 7º 

ao art. 234, da Constituição do Estado. 
 

Art. 1º - O art. 234, da Constituição do Estado passa a vigorar acres- 
cido dos §§ 6º e 7º:“Art. 234 .....................§6º - O Estado vinculará parcela 
de sua receita corrente anual, correspondente a meio por cento, para o Fundo 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão – FAP. § 7º-As despesas com 
a administração do órgão gestor do FAP, inclusive com pessoal, não poderão 
ultrapassar a dez por cento dos seus orçamentos”. 

 
Art. 2º- O parágrafo 9º do art. 19 da Constituição do Estado do Ma- 

ranhão, alterados pela Emenda Constitucional nº 06, de 08 de novembro de 
1991 e Emenda nº 017, de 14 de dezembro de 1995, passa a vigorar com 
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a seguinte redação: “9º É proibida a denominação de obras e logradouros 
públicos com o nome de pessoas vivas, excetuando-se da aplicação deste 
dispositivo as pessoas vivas consagradas notória e internacionalmente como 
ilustres ou que tenham prestado relevantes serviços à comunidade na qual 
está localizada a obra ou logradouro”. 

 
Art. 3º- Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 24 de janeiro de 2003. 

 
 
 

Publicado em Diario Oficial em 30.01.2003 - pags. 03 e 04. 
 

 
04 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº51 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 
 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno 
e de acordo com o que dispõen os §§ 2º e 3º do art. 41 da Constituição do 
Estado do Maranhão, promulga a seguinte: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 051 / 2006 - Dispõe sobre crité- 

rios de admissão e seleção de estudantes da Rede Pública Estadual de ensino 
na Universidade Pública Estadual e dá outras providências. 

 
Art. 1º. O artigo 222 da Constituição Estadual passa a vigorar com a 

seguinte redação: Art. 222. O Estado dará apoio financeiro às atividades uni- 
versitárias de ensino, pesquisa e extensão, mediante a formação de recursos 
humanos, concessão de meios e condições especiais de trabalho, visando à 
solução de problemas regionais. 
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§1º. Serão reservadas na forma da Lei Complementar, 50% das vagas 
dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições públicas estaduais de 
educação superior do Estado do Maranhão aos alunos que tenham cursado to- 
das as séries na rede pública de ensino médio, a serem preenchidas mediante 
exame vestibular. 

 
§ 2º. No caso do não preenchimento das vagas oferecidas segundo os 

critérios previstos no parágrafo anterior, as mesmas serão ocupadas por can- 
didatos excedentes que não concorreram pelo sistema de reserva de vagas. 

§ 3º. O Poder Executivo promoverá, no prazo de dez anos, a contar 
de sua implantação, a revisão do sistema especial para o acesso de estudantes 
que tenham cursado todas as séries na rede pública de ensino médio. 

 
Art. 2º. O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

regulamentará a presente Emenda, a fim de adequar o sistema vigente ao sis- 
tema especial para o acesso de estudantes que tenham cursado todas as séries 
na rede pública de ensino médio. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

Publicado em Diario Oficial em 26.12.2006 - pag. 27 
 
 
 
 
 
 

05 - LEI Nº 7.506 DE 9 DE ABRIL DE 2000 
 
 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de sinopse informativa 
em prédios e edificações que levam o nome de personalidades e que perten- 
çam ao Poder Público Estadual ou a particular no Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercicio, 
faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Os prédios e edificações que pertençam ao Poder Público Es- 

tadual ou a particulares, nas quais sejam prestados serviços públicos, no Es- 
tado do Maranhão, quando lhes forem atribuídos nomes de personalidades, 
deverão conter sinopse sobre a vida e obra do homenageado. 

 
Art. 2º- A sinopse de que trata o artigo anterior será gravada, de forma 

indelével, sobre metal com dimensão de 25x40cm, devendo estar afixada em 
local de destaque, no acesso principal do prédio ou edificação. 

 
Art. 3º- Os prédios ou edifícios que estejam em desacordo com o 

disposto na presente Lei, deverão ser adaptados, no prazo de 01 (um) ano, a 
contar da data de sua publicação. 

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

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 25 DE ABRIL DE 2000. 

Publicado em Diario Oficial em 04.05.2000 - pag. 02 
 
 
 
 

06- LEI Nº 7.533 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 
 
 
 

Denomina-se Padre João Mohana o Terminal Hidroviário de São Luís. 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1º- O terminal Hidroviário de São Luís, localizado na Praia Gran- 
de, fica denominado “Terminal Hidroviário Padre João Mohana. 

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

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 23 DE AGOSTO DE 2000. 

 

Publicado em Diario Oficial em 29.08.2000 - pag. 01 
 
 

07 - LEI Nº 7.586 DE 10 DE JANEIRO DE 2001 
 
 
 

Institui o “Selo Verde”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instruir, no 

âmbito do Estado do Maranhão, o “Selo Verde”, com o objetivo de identificar 
os produtos fabricados, produzidos, comercializados e que não causem danos 
ao meio ambiente. 

Art. 2º - O Poder Executivo Estadual, através das Gerências de Quali- 
dade de Vida e de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, estabelecerá 
diretrizes e métodos, para a aplicação das medidas necessárias à execução do 
que trata a presente Lei. 

 
Parágrafo único – As entidades ambientalistas não-governamentais 

participarão do processo em parceria com o Executivo Estadual, visando me- 
lhor adequar o processo de que trata o disposto no “caput” do art. 2º. 
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Art. 3º - O Poder Executivo Estadual regulamentará, através de 
Decreto, a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua publicação. 

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2001. 

 
Publicado em Diario Oficial em 18.01.2001 - pag. 01 

 
 

08 - LEI Nº 7.587 DE 10 DE JANEIRO DE 2001 
 
 
 

Dispõe sobre a proibição de instalações de empreendimentos, lo- 
calizados às margens dos mananciais do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço sa- 

ber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica proibida a instalação, às margens de mananciais que 

comprometam os padrões mínimos de qualidade das águas, os seguintes 
projetos ou empreendimentos: 

I – Indústrias poluentes: 
a) destilarias de álcool; 
b) químicas; 
c) matadouros; e 
e)curtumes. 
II - Atividades extrativas vegetal ou mineral; 
III – Estabelecimentos hospitalares; 
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IV – Cemitérios 
V - Depósito de lixo e Aterros Sanitários; 
VI - Parcelamento do solo: 
a) Loteamento; e 
b) Conjunto habitacional. 
VII - Suinocultura intensiva 
VIII - Atividade agropecuária intensiva ou hortifruitigranjeira que en- 

volvam aplicações de herbicidas, fungicidas e fertilizantes químicos; 
IX - Depósito de produtos tóxicos; e, 
X - Postos de combustíveis. 

 

 
Art. 2º - São considerados mananciais, para os efeitos da presente 

Lei, aquelas situações cujas águas estejam ou venham a estar classificadas 
na classe especial e na classe 1 da Resolução nº 20 de 18/06/86 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2001. 

 

Publicado em Diario Oficial em 18.01.2001 - pag. 01 
 
 
 
 
 

09 - LEI Nº 7.588  DE 10 DE JANEIRO DE 2001 
 
 
 

Institui a rotulagem dos alimentos, resultantes de organismos geneti- 
camente modificados – OGM (Transgênicos), no âmbito do Estado do Mara- 
nhão e dá outras providências. 
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A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir, no 

âmbito do Estado do Maranhão, a rotulagem dos alimentos, resultantes de 
organismos geneticamente modificados - OGM (Transgênicos). 

 
Parágrafo único – Os produtos alimentícios que contêm ou con- 

sistem de organismo geneticamente modificados (transgênicos) de- 
verão  ter  em  sua  embalagem  a  informação  “Produto  Geneticamen- 
te Modificado”, “Contém Organismos Geneticamente Modificados” 
ou  “Alimento  Resultante  de  Organismos  Geneticamente  Modificados”. 

 
Art. 2º - Ficam considerados, para os efeitos da presente Lei, alimento 

geneticamente modificado todo aquele em que tenha sido utilizadas técnicas 
de engenharia em qualquer etapa de seu processo produtivo, de seus compo- 
nentes ou, se for o caso, no animal que o originou. 

 
Art. 3º - Os produtos alimentícios, comercializados em desacordo 

com o disposto na presente Lei, ficam sujeitos à apreensão, através do órgão 
competente pelo Poder Público. 

 
Parágrafo único - Os produtos apreendidos, caso não ofereçam riscos 

à saúde pública, poderão ser destinados à alimentação animal. 
 

Art.4º - O Poder Executivo regulamentará, através de Decreto, a presente 
Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

 

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2001. 

 
Publicado em Diario Oficial em 18.01.2001 - pags. 01 e 02 
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10 - LEI Nº 7.589 DE 10 DE JANEIRO DE 2001 
 
 
 

Dispõe sobre a regulamentação da coleta, armazenamento, envio e 
destruição de baterias usadas de aparelhos celulares no Estado do Maranhão 
e dá outras providências. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Torna obrigatório às empresas que comercializam aparelhos 

de telefonia celular, manterem em suas lojas recipientes em lugar visível e 
de fácil acesso, para depósito de baterias de aparelhos telefônicos celulares 
usadas. 

 
Parágrafo único - As companhias telefônicas, através de seus postos 

telefônicos, obedecerão ao que preconiza o art. 1º da presente Lei. 
 

Art. 2º - Quando coletado o lixo doméstico pelas Prefeituras Muni- 
cipais dos seus respectivos Municípios, deverá ser verificado a existência de 
baterias celulares usadas e enviadas à companhia telefônica. 

 
Art. 3º - As Prefeituras Municipais, em parceria com a iniciativa pri- 

vada, deflagrarão campanhas publicitárias para conscientizarem a população 
sobre a importância do armazenamento das baterias celulares usadas em lo- 
cais apropriados, até o seu destino final, como medida de preservação da 
saúde da população e de agressão ao Meio Ambiente. 

 
Parágrafo único - Será de responsabilidade da companhia telefônica a 

guarda e destino final das baterias celulares usadas. 
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2001. 

 
Publicado em Diario Oficial em 18.01.2001 - pag. 02 

 
 

11 - LEI Nº 7.715 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001 
 
 
 

Dispõe sobre o Ensino Religioso nas Escolas Públicas de Ensino Fun- 
damental, no âmbito do Estado do Maranhão, em conformidade com o dis- 
posto na Lei Federal nº 9.475/97, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB nº 9.394/96 e dá outras providências. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental, no âmbito do Estado do Mara- 
nhão, ficando assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedado o proselitismo ou o estabelecimento de qualquer primazia entre as 
diferentes doutrinas religiosas. 

 
Art. 2º - A matrícula nas aulas de Ensino Religioso é facultativa. 

 

 
Art. 3º - O Poder Executivo Estadual, deverá tomar as medidas neces- 

sárias, visando à capacitação profissional docente, objetivando atender o que 
dispõe a Lei Federal nº 9.475/97, que alterou o art. 33 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB. 
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Art. 4º - São habilitados a lecionar o Ensino Religioso em escolas 
públicas de ensino fundamental os professores: 

I - titulados em nível médio e/ou superior que tenham realizado curso 
de extensão de 120 (cento e vinte) horas na área do Ensino Religioso, para 
atuar na docência da educação infantil e/ou nos 4 (quatro) anos iniciais do 
ensino fundamental; 

 
II - os licenciados em Ciência da Religião, habilitação em Licenciatu- 

ra Plena em Ensino Religioso, com duração de 4 (quatro) anos, para atuar nos 
quatro anos finais do ensino fundamental; 

 
III - os licenciados em qualquer área do currículo que tenham reali- 

zado curso de pós-graduação em Ensino Religioso, com duração no mínimo 
de 360 (trezentos e sessenta) horas, para atuar nos 4 (quatro) anos finais do 
ensino fundamental. 

 
Art. 5º - A comprovação da titulação referida no artigo anterior e seus 

incisos é suficiente para a contratação ou admissão a concurso para provimento 
de vagas decorrentes da oferta do Ensino Religioso em escolas públicas. 

 
Art. 6º - Os cursos poderão ser oferecidos pelas denominações religio- 

sas ou estabelecimentos de ensino, independentemente de autorização, desde 
que credenciados pelo Conselho Estadual de Educação e respeitados os parâ- 
metros curriculares da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LCB. 

 
Art. 7º - Para o estabelecimento do conteúdo programático do Ensino 

Religioso deverá ser ouvido o Conselho Estadual de Educação, entidades 
civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas, para a definição 
dos conteúdos do Ensino Religioso. 

 
Art. 8º - As entidades civis de que trata o artigo anterior serão cre- 

denciadas pelo Conselho Estadual de Educação, com base em solicitação, 
instruída com os seguintes documentos: 
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I - requerimento; 
II - estatuto social; 
III - relação de associados, indicando sede, endereço e responsável; 
IV - qualificação do corpo dirigente, com identificação e endereço de 

cada membro; 
V - parecer da Gerência de Desenvolvimento Humano sobre a pretensão. 

 

 
Art. 9º - O Poder Executivo Estadual, regulamentará através de decreto a 

presente Lei,no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 
 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2001. 

 

Publicado em Diario Oficial em 28.12.2001 - pag. 01 
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12 - LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002 
 
 
 

Institui o Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Maranhão STPA/MA e dá outras providências. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º.  Fica instituído o Serviço Público de Transporte Alternativo 
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA, integra- 
do ao Serviço Regular de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Maranhão, de caráter complementar, para operar 
em linhas intermunicipais. 

 
Parágrafo único - Fica identificado como Serviço Público de 

Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Maranhão  -  SPTA/MA  a  condução  de  passageiros  sentados,  efetua- 
do  por  utilitários  do  tipo  micro  ônibus,  para  tráfego  nesta  finalidade, 
nos  termos  determinados  pelo  Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  CTB. 

 
Art. 2º. O Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal 

de Passageiros do Estado do Maranhão será explorado em caráter contínuo, 
sob regime de permissão, outorgada pelo Poder Executivo Estadual, median- 
te prévio processo licitatório, observando-se os termos desta Lei e das Leis 
Federais 8.666/93, 8.987/95, 9.074/95 e 9.503/97. 

 
Art. 3º.  O Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal 

de Passageiros do Estado do Maranhão será explorado, onde houver neces- 
sidade, com obediência às condições de regularidade, eficiência, segurança, 
modernidade, generalidade e modicidade das tarifas. 

 
Parágrafo único - A necessidade referida no caput deste artigo, será 

definida através de Estudo de Demanda, pela GEINFRA. 
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Art. 4º.  A operacionalização do Serviço Público de Transporte Al- 
ternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão- SPTA/MA 
será regulamentada por Decreto do Poder Executivo, definindo os aspectos 
necessários à sua perfeita aplicabilidade, no prazo de 90 (noventa) dias, ca- 
bendo à Gerência de Infra- Estrutura- GEINFRA/MA, delegar, planejar, gerir 
e fiscalizar o serviço, nos termos da presente Lei. 

 
Art. 5º.  O Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal 

de Passageiros do Estado do Maranhão operará em 30% (trinta por cento) dos 
horários cadastrados do Serviço Regular do Transporte Coletivo Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão. 

§ 1º - Nas linhas que operam com no máximo dois horários no Servi- 
ço Regular de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros 
do Estado do Maranhão, será permitido um horário do Serviço Público de 
Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mara- 
nhão - SPTA/MA, mediante estudo de demanda realizado pela GEINFRA, 
nos termos do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - RSTCP. 

 
§ 2º - Os Municípios que não disponham do Serviço Regular do 

Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Maranhão poderão ser atendidos na totalidade da demanda pelo Serviço de 
Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mara- 
nhão - SPTA/MA. 

 
Art. 6º.  As linhas permitidas ao Serviço Público de Transporte Al- 

ternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA 
serão assim classificadas: 

 
I - ALIMENTADORA: aquela que liga a sede de qualquer Município 

àqueles considerados como Pólos; 
 

II - DIRETA: aquela que liga a sede de qualquer Município Pólo à Capital; 
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III - TRANSVERSAL: aquela que liga a sede de Municípios geografi- 
camente limítrofes. 

 
Parágrafo único - Consideram-se Pólos os Municípios de : Rosário, Zé 

Doca, Pinheiro, Presidente Dutra, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, 
Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Imperatriz, Peritoró, Açailândia, 
São João dos Patos, Viana, Itapecuru-Mirim, Codó, Maracaçumé, São Mateus, 
Cururupu, Coelho Neto e Humberto de Campos. 

 
Art. 7º.  GEINFRA definirá as linhas de transporte a serem operadas 

entre os Municípios, estabelecendo suas distâncias , percursos e horários, 
bem como o quantitativo de veículos necessários para compor a frota respec- 
tiva. 

Art. 8º.  Os permissionários do Serviço de Transporte Alternativo In- 
termunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA deverão 
satisfazer as seguintes exigências: 

 
I - ser proprietário ou arrendatário mercantil do veículo; 
II - ser contribuinte registrado na Gerência de Estado da Receita Estadual; 
III - ter o veículo emplacado e registrado no Estado do Maranhão, na 

categoria. ALUGUEL; 
IV - apresentar autos de vistoria do veículo, realizados pelo DETRAN 

e pela GEINFRA, atestando que o mesmo preenche as condições e requisitos, 
inclusive de segurança, próprio para o Transporte Público de Passageiros; 

V - ser portador de Carteira Nacional de Habilitação na Categoria D. 
 

 
Art. 9º.  Só poderá concorrer no processo licitatório do Serviço Pú- 

blico de Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Maranhão - SPTA/MA, pessoa física com apenas 01(um) veículo. 

 
Art. 10º.  São exigências para a frota de veículos que irá compor o 

Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Maranhão- SPTA/MA: 

I - ter capacidade de lotação de, no mínimo 9 (nove) e no máximo 20 
(vinte) passageiros sentados, excetuando-se o condutor; 
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II – ter vida útil de no máximo 6 (seis) anos; 
III - ser vistoriado, obrigatoriamente, a cada 6 (seis) meses pelos ór- 

gãos competentes do Estado do Maranhão; 
IV - ter afixado em lugar visível aos passageiros o destino da linha, 

seu itinerário e horário; 
V - ter padronização com distintivos de forma a facilitar o reconheci- 

mento pelos usuários e fiscalização da GEINFRA. 
 

 
Parágrafo único - Fica a GEINFRA autorizada a excluir dos serviços 

a qualquer tempo, garantindo o amplo direito de defesa ao permissionário, o 
veículo que, nas vistorias do inciso III, se apresente sem condições de opera- 
ção, colocando em risco a segurança dos usuários. 

 
Art. 11. É obrigatório ao permissionário fazer seguro de responsabilidade ci- 

vil, com valores de cobertura em favor dos passageiros e contra terceiros. 
 

 
Art. 12.  As pessoas físicas permissionárias do Serviço Público de 

Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão 
- SPTA/MA, poderão constituir cooperativas, na forma da Lei nº 5.764/71, 
para melhor desempenho dos serviços. 

 

 
Art. 13.  Fica expressamente proibido o transporte de cargas, assim 

como de passageiros em pé no Serviço Público de Transporte Alternativo 
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA, podendo 
ter como acessório o reboque maleiro, atendendo as normas legais. 

 
Art. 14.  A tarifa a ser cobrada pela prestação de Serviço Público de 

Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mara- 
nhão - SPTA/MA, será calculada pela Gerência de Estado de Infra-Estrutura - 
GEINFRA, através de planilha apropriada e com base nos preços de insumos 
vigentes na data do reajuste e fixadas através de portaria. 

 
Art. 15.  O prazo de validade do contrato de permissão será de 5 

(cinco) anos. 
 
 
 
 
 
34 



 

 

 

 
 

Art. 16. Por infração ao disposto nesta Lei e no seu Decreto Regulamentador 
serão aplicadas as seguintes penalidades conforme a natureza das faltas: 

I - multa; 
II – suspensão do credenciamento do pessoal em operação; 
III – impedimento operacional do veículo; 
IV - recolhimento do veículo; 
V - apreensão do veículo; 
VI - intervenção da permissão do serviço; 
VII - extinção da permissão outorgada ao permissionário. 
Art. 17.  Compete à GEINFRA a aplicação das penalidades nos inci- 

sos I a VI do art. 16. 
 

Parágrafo único - A aplicação da penalidade de que trata o inciso VII do 
artigo 16, desta Lei é da competência do Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 18.  As infrações cometidas pelo pessoal em operação,previstas 

nesta Lei, serão enumeradas no Decreto Regulamentador, com as respectivas 
penalidades pecuniárias, em moeda corrente, atualizáveis de acordo com os 
índices oficiais. 

 
Parágrafo único - Compreende-se como pessoal de operação os moto- 

ristas, cobradores, fiscais e despachantes do Serviço Público de Transporte Al- 
ternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA. 

 
Art. 19.  As características dos veículos a serem utilizados no Serviço 

Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Maranhão - SPTA/MA, serão aqueles determinados nas legislações aplicáveis, 
Resoluções do CONTRAN e na Regulamentação desta Lei. 

 
Art. 20. Fica concedido transporte gratuito, na forma da Lei em vigor: 

 

 
I - aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos; 
II - aos Policiais Militares e Bombeiros Militares , quando em serviço; 
III - às crianças com até 7 (sete) anos; 
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IV - aos deficientes físicos, devidamente identificados pelas entidades 
credenciadas; 

V - aos Oficiais de Justiça em serviço; 
VI - aos fiscais credenciados da Gerência de Estado de Infra- Es- 

trutura - GEINFRA. 
 

 
Parágrafo único - As gratuidades de que tratam os incisos deste ar- 

tigo, ficam assim limitadas: 
I - 1 (uma) gratuidade para os veículos com capacidade até 15 (quin- 

ze) passageiros; 
II- 2(duas) gratuidades para os veículos com capacidade acima de 

15(quinze) passageiros. 
 

 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis- 

posições em contrário, em especial a Lei nº 255 de 20 de outubro de 1997. 
 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 25 DE ABRIL DE 2002. 
 

Publicado em Diario Oficial em 29.04.2002 - pags. 01 e 02 
 
 

13 - LEI Nº 7.829 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Cria a obrigatoriedade de palestras para ensinamento da Bíblia, nas 
atividades dos estabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado o programa obrigatório para a realização de pales- 

tras educativas sobre o ensinamento da Bíblia Sagrada, nas atividades dos esta- 
belecimentos de ensino no Estado do Maranhão, ficando assegurado o respeito 
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à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedado o proselitismo ou o estabele- 
cimento de qualquer primazia entre as diferentes doutrinas religiosas. 

 

 
Parágrafo único - A participação do aluno nas palestras para o ensina- 

mento da Bíblia é facultativa. 
 

 
Art. 2º - As palestras serão de caráter educativo e dirigidas aos alunos 

dos Estabelecimentos de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão. 
Art. 3º - O Governo do Estado, através da Gerência de Desenvol- 

vimento Humano - GDH, estabelecerá as diretrizes básicas para adequar a 
metodologia do programa, para sua efetiva execução. 

 
Art. 4º - Os estabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão de- 

verão inserir em suas atividades acadêmicas, palestras como forma de in- 
centivar e despertar o interesse do aluno pelo estudo Bíblico, sem conotação 
religiosa, seita ou igreja, mas como base de conhecimento para a formação da 
cidadania e caráter. 

 
I - é imprescindível que os palestrantes tenham profundo conheci- 

mento bíblico e formação pedagógica. 
II - as atividades e programas terão direção pedagógica, com a finali- 

dade de não comprometer os objetivos do programa. 
III - as palestras deverão ser incluídas no calendário escolar dos es- 

tabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão, com a previsão de, no 
mínimo, uma a cada semestre. 

 
Art. 5º - A programação poderá envolver os pais ou responsáveis dos 

alunos dos estabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão, como estratégia 
de dar continuidade ao programa de ensinamento bíblico fora da escola. 

 
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 11 
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14 - LEI Nº 7.830 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre a criação do Programa Estadual da Medição da Pressão 
Arterial por serviço médico-volante, no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Governo do Estado do Maranhão autorizado a manter, 

diariamente, o serviço volante de atendimento médico nos Municípios do 
Estado do Maranhão, exclusivamente destinado à medição de pressão arterial 
da população. 

 
Art. 2º - Na execução desses serviços, se constatada gravidade em qual- 

quer paciente examinado, o médico encarregado encaminhará o paciente ao 
serviço médico da Rede Pública Estadual ou àqueles conveniados. 

 
Art. 3º - Para cumprimento do disposto na presente Lei, o Governo 

do Estado do Maranhão, através da Gerência de Estado de Qualidade de Vida, 
estabelecerá parceria com as Prefeituras Municipais e as diretrizes  básicas 
para adequar a metodologia do Programa. 

 
Art. 4º- Na falta de médicos, o Governo do Estado do Maranhão fir- 

mará convênios de cooperação com Hospitais e Clínicas da Rede Privada e 
Filantrópica de cada Município, para o bom desempenho do Programa. 

 
Art. 5º - Fica o Governo do Estado do Maranhão autorizado a firmar 

Convênio com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, visando ao 
aproveitamento de estudantes do último período do Curso de Medicina, para 
atender às necessidades do referido Programa. 
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Parágrafo único. Caberá ao Governo do Estado do Maranhão criar, 
a título de manter os estudos, para cada estudante aproveitado no Programa, 
uma Bolsa - Auxílio, cujo valor será estabelecido dentro das reais possibili- 
dades financeiras do Estado. 

 
Art. 6º - Fica o Governo do Estado do Maranhão autorizado a abrir 

crédito adicional suplementar ao orçamento, até o limite do importe financei- 
ro, decorrente das medidas previstas na presente Lei. 

 
Art. 7º - Fica o Governo do Estado do Maranhão autorizado a baixar 

decreto regulamentando esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias de sua publica- 
ção, observada as diversas peculiaridades do setor de saúde pública. 

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 11 
 
 

15 - LEI Nº 7.83l DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 

Denomina-se Rachid Ayoub Maluf a Rodovia MA-101, que liga o 
Município de Cândido Mendes ao Município de Carutapera. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A Rodovia MA-101, que liga o Município de Cândido Men- 

des ao Município de Carutapera, fica denominada “Rodovia Rachid Ayoub 
Maluf”. 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pags. 11 e 12 
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16 - LEI Nº 7.832 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Denomina de Dr. Adelson de Souza Lopes o Hospital do Estado, loca- 
lizado na Vila Luizão. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Fica denominado de Dr. Adelson de Souza Lopes o Hospital do 

Estado, localizado no bairro Vila Luizão, no Município de São Luís. 
 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 12 
 
 

17 - LEI Nº 7.833  DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre a criação do Certificado de Responsabilidade Social - 
MA, para as empresas e demais entidades estabelecidas no âmbito do Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído o Certificado de Responsabilidade Social- 

MA, a ser conferido, anualmente, pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão, às empresas e demais entidades com sede no Maranhão que apre- 
sentarem o seu Balanço Social referente ao exercício anterior. 
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, as em- 
presas e demais entidades deverão encaminhar à Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão o seu Balanço Social, até o último dia do mês de junho 
do ano seguinte ao de referência do Balanço. 

 
Art. 2º- Para os fins da presente Lei, considera-se Balanço Social o 

documento pelo qual as empresas e demais entidades apresentam dados que 
permitam identificar o perfil da sua atuação social durante o exercício, qua- 
lidade de suas relações com os empregados, o cumprimento das cláusulas 
sociais, a participação dos empregados nos resultados econômicos e as pos- 
sibilidades de desenvolvimento social, bem como, a forma de interação das 
empresas e demais entidades com a comunidade e sua relação com o meio 
ambiente. 

 
§ 1 º- O Balanço Social de que trata o caput deste artigo, será assinado 

por contador ou técnico devidamente habilitado ao exercício profissional, na 
área de contabilidade. 

 
§ 2º - Os dados financeiros constantes do Balanço Social deverão ser 

extraídos das respectivas demonstrações contábeis elaboradas na forma da 
legislação vigente. 

 
Art. 3º - O Poder Legislativo Estadual tornará pública a relação das 

empresas e demais entidades que apresentarem o Balanço Social, nos termos 
da presente Lei, outorgando-lhes o Certificado de Responsabilidade Social do 
Maranhão. 

 
Parágrafo único. O Certificado de Responsabilidade Social do Mara- 

nhão será entregue em Sessão Solene pelo Poder Legislativo Estadual. 
 

 
Art. 4º - O Poder Legislativo Estadual, dentre as empresas certifica- 

das, identificará e elegerá os balanços sociais mais destacados, os quais serão 
agraciados com o Troféu de Responsabilidade Social - Destaque do Mara- 
nhão. 
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Parágrafo único. Dentre os aspectos a serem considerados por ocasião 
da escolha, são os seguintes: 

 
I - impostos - taxas, contribuições e impostos federais, estaduais e 

municipais; 
II - folha de pagamento bruta - valor total da folha de pagamento, 

incluídos os encargos sociais; 
III - condições de trabalho - higiene e condições de trabalho, número 

de acidentes de trabalho e número de reclamatórias trabalhistas; 
IV - alimentação - restaurantes, tíquetes-refeição, lanches, cestas bá- 

sicas e outros gastos com a alimentação dos empregados; 
V - saúde - plano de saúde, assistência médica, programas de medici- 

na preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com saúde; 
VI - educação - treinamento, programa de estágios, reembolso de 

educação, bolsas de estudos, creches, assinatura de revistas, gastos com bi- 
blioteca e outros gastos com educação e treinamento de empregados ou seus 
familiares; 

VII - aposentadoria - planos especiais de previdência privada, tais 
como: fundações previdenciárias, complementações de aposentadoria e ou- 
tros benefícios aos aposentados; 

VIII - outros benefícios  participação nos resultados econômicos, se- 
guro, empréstimos, gastos com atividades recreativas, transporte e outros be- 
nefícios oferecidos aos empregados; 

IX - contribuições para a sociedade - investimentos na comunidade nas 
áreas de cultura, esporte, habitação, saúde pública, saneamento urbanização, 
educação, defesa civil, pesquisa, obras públicas, campanhas públicas e outros 
gastos sociais na comunidade, discriminando, inclusive, o número de horas 
destinadas por seu quadro funcional ao trabalho voluntário; 

X - investimentos em meio ambiente - reflorestamento, despoluição, 
gastos com introdução de métodos não-poluentes e outros gastos que visem 
a conservação e melhoria do meio ambiente, inclusive com educação e cons- 
cientização ambiental; 

XI - número de empregados - número médio de empregados em exer- 
cício (registrados no último dia do período); 
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XII - número de admissões – admissões efetuadas durante o período; 
XIII - políticas adotadas visando diminuir a exclusão de determinados 

segmentos sociais - descrição sintética de políticas adotadas pela empresa no 
sentido de diminuir a exclusão social através da admissão social de idosos, 
deficientes físicos e outros no seu quadro funcional. 

 
Art. 5º - A mesa do Poder Legislativo Estadual constituirá, no prazo 

de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação da presente Lei, comissão 
mista, com representantes de entidades da sociedade civil, organizada para pla- 
nejar e organizar o referido evento e deliberar sobre os critérios que nortearão 
a escolha das empresas e demais entidades a serem agraciadas com o Troféu de 
Responsabilidade Social - Destaque do Maranhão. 

 
Art. 6º - As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, 

correm por conta de créditos orçamentários próprios. 
 

 
Art. 7º - O Poder Legislativo Estadual regulamentará através de de- 

creto, a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 12 
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18 - LEI Nº 7.834 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre a criação do Índice Maranhense de Responsabilidade 
Social - IMRS, e dá outras providências. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado o Índice Maranhense de Responsabilidade Social - IMRS. 

 

 
§ 1º - O IMRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos Mu- 

nicípios e considerará indicadores de resultados, esforços e participação so- 
cial, especialmente nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas e 
desenvolvimento urbano. 

 
§ 2º - A Assembleia Legislativa poderá requisitar junto às conces- 

sionárias de serviços públicos estaduais de energia, saneamento e telefonia, 
agências estaduais reguladoras de serviços públicos, fundações públicas e 
autarquias estaduais outros dados necessários à composição do IMRS. 

 
§ 3º - Os indicadores referidos no § 1.º serão divulgados bienalmente 

pela Assembleia Legislativa, mediante publicação do relatório do IMRS no 
Diário Oficial - Poder Legislativo, em maio do segundo e quarto anos do 
mandato dos governos municipais, observados os critérios metodológicos e 
as atualizações que sem fizerem necessárias. 

 
§ 4º - A Subgerência de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais 

poderá, na forma a ser estabelecida em convênio, providenciar a coleta, a 
organização e a análise dos dados para elaboração do relatório do IMRS. 

 
§ 5º - A primeira edição do IMRS ocorrerá em maio de 2002, obser- 

vado o disposto no § 3.º do presente artigo. 
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Art. 2º - Os Municípios que omitirem ou não prestarem as informa- 
ções para a elaboração do IMRS no prazo solicitado poderão ser: 

I - incluídos no Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais; e 
II – proibidos de firmar convênios com o Governo Estadual. 

 
Art. 3º- Aos Municípios que, segundo relatório do IMRS, obtiverem 

significativa evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, serão 
conferidos pela Assembléia Legislativa certificados de reconhecimento pelo 
esforço em prol da causa social, assim como aos que se mantiverem em posi- 
ção de excelência. 

 
Art. 4º- As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei cor- 

rem por conta de créditos orçamentários próprios. 
 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pags. 12 e 13 
 
 

19 - LEI Nº 7.835 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre a proibição do uso do fumo em estabelecimentos de 
ensino, creches e estabelecimentos congêneres, no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica proibido o uso do fumo em estabelecimentos de ensino, 

creches e estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do Maranhão. 
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Parágrafo único. O não cumprimento do que trata o caput deste arti- 
go, implicará ao infrator o pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários 
mínimos de referência. 

 
Art. 2º - O Poder Executivo Estadual, regulamentará, através de de- 

creto, a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 
Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 13 

 
 

20 - LEI Nº 7.836/2003 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre o Dia Estadual dos Empregados no Comércio Hoteleiro 
e Similares, do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído o dia 12 de agosto como o Dia Estadual dos 

Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares, do Estado do Maranhão. 
 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Estadual, em parceria com as enti- 
dades representativas da categoria, promoverem círculos de debates, fóruns, 
seminários e etc. 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 13 
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21 - LEI Nº 7.837 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Denomina-se Valdecir Aquino Aragão a Rodovia MA-206, que liga o 
Município de Carutapera à BR-316. 

 

 
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to- 

dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A Rodovia MA-206, que liga o Município de Carutapera à 

BR-316, no Município de Junco do Maranhão (povoado Quatro Bocas), fica 
denominada “Rodovia Valdecir Aquino Aragão”. 

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

 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 13 
 
 

22 - LEI Nº 7.838 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 

 
 

Autoriza o Poder Executivo Estadual a patrocinar a criação do Pro- 
grama de Planejamento Familiar - PPF, para atender as famílias de baixa 
renda, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Estadual, através da Ge- 

rência de Estado de Qualidade de Vida, a implementar o Programa de Plane- 
jamento Familiar - PPF, visando propiciar recursos educacionais, científicos 
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ao exercício do Planejamento Familiar por pessoas ou casais, na forma pres- 
crita no § 7º, do art. 226 da Constituição Federal. 

 

 
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput deste artigo, deverá 

ser discutido com as mais diversas instituições da área social e de saúde, in- 
clusive não governamentais, para a sua efetiva implementação. 

 
Art. 2º - O Programa de Planejamento Familiar – PPF tem por objetivos: 
I - prestar esclarecimentos sobre os métodos de planejamento familiar 

aos interessados; 
II - realizar cursos e palestras voltados à compreensão da fertilidade e 

da reprodução humana; 
III - transmitir aos interessados as informações disponíveis sobre os 

métodos de concepção e contracepção naturais, físicos, químicos e cirúrgi- 
cos; 

IV - assegurar acompanhamento permanente aos casais assistidos, 
através de médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros ser- 
vidores especializados; 

V - alertar sobre os efeitos, vantagens e desvantagens dos diversos 
métodos conceptivos e contraceptivos; 

VI - fornecer aos interessados, gratuitamente, os meios indicados e 
necessários à compreensão e prática do planejamento familiar. 

 
Parágrafo único. O Programa de Planejamento Familiar - PPF será 

desenvolvido respeitando os direitos individuais e sociais da pessoa humana 
e a livre decisão do casal, sendo vedada qualquer forma coercitiva, visando a 
sua execução e desenvolvimento. 

 
Art. 3º - A Gerência de Estado de Qualidade de Vida coordenará e 

avaliará periodicamente a implantação do Programa de Planejamento Fami- 
liar - PPF, no Sistema Estadual de Saúde e, para os casos de contracepção de- 
finitiva (laqueadura e vasectomia), celebrará convênio com qualquer hospital 
integrado ao Sistema Unificado de Saúde - SUS. 
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Art. 4º- A intervenção dos profissionais de saúde será orientada, tendo 
como pressuposto básico que os indivíduos ou os casais têm direito à escolha 
dos padrões de reprodução que lhes convier. 

 
§ 1º - Para dar cumprimento ao disposto neste artigo todos os proce- 

dimentos do Programa de Planejamento Familiar - PPF serão precedidos de 
um Programa de Educação em Saúde, com ênfase na reprodução humana. 

 
§ 2º - Os métodos cirúrgicos de contracepção serão patrocinados so- 

mente nos casos de recomendação clínica, levando em conta a garantia da 
saúde, a condição social e a liberdade de opção. 

 
Art. 5º - A aplicação de qualquer método contraceptivo cirúrgico será 

precedida de orientação sobre os seus riscos e o interessado deverá preencher 
formulário, perante duas testemunhas idôneas, declarando que se submete à medida 
voluntariamente e livre de qualquer coação física ou moral. 

 
Art. 6º - O Programa de Planejamento Familiar - PPF incluirá entre 

suas atividades um plano de assistência cultural e médica à família, objeti- 
vando principalmente: 

I - o adequado tratamento da infertilidade para casais sem filhos; 
II – a orientação para jovens e adolescentes; 
III - o estabelecimento de uma política de orientação sexual; 
IV - o estímulo à adoção de crianças abandonadas. 

 
Art. 7º - O Programa de Planejamento Familiar – PPF poderá acon- 

selhar o método contraceptivo cirúrgico definitivo (lequeadura e vasectomia) 
somente nos casos de necessidade evidente: 

 
I-casais muito pobres ou mães solteiras com três filhos ou mais; 
II-mulher que já tenha qualquer número de filhos e mais de 35 (trinta 

e cinco) anos de idade; 
III-mulher que tenha qualquer número de filhos e que seja portadora de 

doença que a exponha a risco de vida, em casos de nova gravidez; 
IV- casais com tendência genética a gerar filhos deficientes físicos ou mentais. 
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Art. 8º - O Poder Executivo Estadual poderá criar incentivo aos jovens, 
aos adolescentes e aos casais que aderirem ao Programa de Planejamento 
Familiar - PPF. 

Art. 9º - A alteração, a suspensão ou a interrupção do Programa de 
Planejamento Familiar - PPF dependerá de prévia e expressa autorização do 
legislativo. 

 
Art. 10. - O Poder Executivo Estadual regulamentará, através de Decreto, a 

presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 11. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pags. 13 e 14 
 
 

23 - LEI Nº 7.839 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre normas voltadas à responsabilidade na gestão social, no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O chefe do Poder Executivo encaminhará anualmente ao 

Poder Legislativo, como parte integrante da prestação de contas do chefe do 
Poder Executivo, de que trata o inciso XIV do art. 64 da Constituição Estadu- 
al, o demonstrativo da exclusão social. 

 
Art. 2º - O demonstrativo da exclusão social consiste num diagnóstico 

anual, regionalizado, da exclusão social no Estado com base em indicadores so- 
ciais referentes a expectativa de vida, renda, desemprego, educação, saúde, sane- 
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amento básico, habitação, população em situação de risco nas ruas e segurança, 
relativos ao ano referência da prestação de contas governamental e ao ano ime- 
diatamente anterior para fins de comparação. 

 
Art. 3º- A regionalização do Estado se dará de acordo com os mesmos 

critérios utilizados para a implantação dos Conselhos Regionais de Desen- 
volvimento - COREDES. 

 
Art. 4º - Os indicadores sociais a serem utilizados na construção do 

demonstrativo da exclusão social são: 
I – expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer; 
II - renda: PIB per capita ajustado ao custo de vida local, indicadores 

de concentração de renda, número de pessoas abaixo da linha da pobreza; 
III - desemprego: percentual médio de população economicamente 

ativa, desempregada; 
IV - educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a taxa 

combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior; 
V - saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de agen- 

tes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes e da mortali- 
dade infantil; 

VI - saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, 
coleta e tratamento de esgoto sanitário e coleta de lixo; 

VII - habitação: déficit habitacional medido através do número de pesso- 
as que vivem em loteamentos irregulares, destacando as áreas de risco; 

VIII - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas em 
situação de risco nas ruas; 

IX - segurança: número de ocorrências policiais per capita. 
 

 
Art. 5º - A lei que aprovar o Plano Plurianual, previsto no inciso I e 

§ 1º, do art. 136 da Constituição Estadual, disporá também sobre as metas 
de melhorias dos indicadores sociais contidas no demonstrativo da exclusão 
social, bem como, sobre a estratégia que será adotada para seu atingimento 
durante o período de sua vigência. 
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Art. 6º- Integrará o Projeto de Lei Orçamentária Anual o anexo de 
metas sociais que conterá as metas de melhoria dos indicadores sociais conti- 
dos no demonstrativo da exclusão social, a serem atingidas no próximo ano, 
bem como a discriminação das ações a serem desenvolvidas para tanto, quan- 
tificadas financeira e fisicamente sempre que possível. 
Parágrafo único. O anexo de metas sociais conterá, ainda, a avaliação do 
cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

 

 
Art. 7º - O não cumprimento do disposto nesta Lei caracteriza crime 

de responsabilidade previsto no art. 65 da Constituição Estadual. 
 

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 14 

 
 
 

24 - LEI Nº 7.840 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Altera dispositivo da Lei nº 259, de 5 de fevereiro de 1998, e dá outras 
providências. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 259, de 5 de fevereiro 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º (...) Parágrafo úni- 
co. Terá direito ao benefício que trata o caput do art. 1º desta Lei, o policial 
militar, mediante a apresentação da carteira de identificação funcional.” 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE2003. 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pag. 14 
 
 

25 - LEI Nº 7.84l  DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Dispõe sobre a apresentação da Carteira de Identidade para atender o que 
dispõe o art. 230, § 2º, da Constituição Federal, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Para identificação da sua idade, o maior de 65 (sessenta e cin- 

co) anos, terá que apresentar a Carteira de Identidade, expedida pela Gerência 
de Estado da Justiça, Segurança Pública e Cidadania – GEJUSPC – MA, 
quando do acesso ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano, nos Municípios 
do Estado do Maranhão. 

 
Parágrafo único. A apresentação da Carteira de Identidade será a úni- 

ca exigência necessária para que os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, 
tenham acesso à gratuidade nos Transportes Coletivos Urbanos, na forma do 
caput deste artigo, para atender o disposto no art. 230, § 2º, da Constituição 
Federal. 

 
Art. 2º - O não cumprimento das disposições desta Lei, ensejarão a 

aplicação de multa em valor equivalente a 5.000 UFIR’s por infração, a ser 
aplicada na forma do que estabelece a Lei específica de cada Município. 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pags. 14 e 15 
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26 - LEI Nº 7.842 DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo estadual a firmar convênio, através da 
FEEMA, com os Departamentos Autônomos de Esporte Amador, para o fim 
que especifica, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a firmar convê- 

nio, através da Fundação Estadual de Esporte do Maranhão - FEEMA, com 
os Departamentos Autônomos de Futebol Amador do Estado do Maranhão, 
para pagamento do valor correspondente ao trabalho desempenhado pelos 
árbitros de futebol, durante as competições promovidas anualmente pelos 
respectivos Departamentos. 

 
Art. 2º- A contratação dos árbitros de futebol, para atender o disposto 

no art. 1º, ficará a critério dos Departamentos conveniados. 
 

Art. 3º - Os Departamentos Autônomos de Futebol Amador, que ma- 
nifestarem o interesse de firmar convênio com a FEEMA, devem estar em 
dia com suas obrigações estatutárias, apresentar o registro da personalidade 
jurídica no cartório de títulos e documentos, com prazo de, no mínimo, um 
ano. 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

 
Publicado em Diario Oficial em 22.01.2003 - pags. 15 
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27 - LEI Nº 7.930 DE 10 DE JULHO DE 2003 
 
 
 

Torna obrigatória a exibição de informações sobre o turismo maranhense nas 
telas de cinema do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Deverão ser projetadas nas telas de cinema do Estado do 

Maranhão, antes do início de cada sessão, informações sobre o turismo Ma- 
ranhense. 

 
Parágrafo único. As informações a serem projetadas serão fornecidas 

pela Agência de Desenvolvimento do Turismo. 
Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 10 DE JULHO DE 2003. 

 

Publicado em Diario Oficial em 11.07.2003 - pag. 01 
 
 

28 - LEI Nº 8.078 DE 07 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
 

Cria a obrigatoriedade de Palestras Educativas e Preventivas de com- 
bate às drogas nas atividades dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do 
Maranhão. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 
 
 
 

55 



 

 

 

 
 

Art. 1º- Fica criada a obrigatoriedade de realização de palestras, semi- 
nários e outras atividades afins, sobre prevenção ao abuso de álcool, tabaco, 
outras drogas alucinógenas e entorpecentes, bem como atividades relaciona- 
das à educação sexual, prevenção em DST/AIDS, violência, abuso sexual, 
saúde reprodutiva e sexual, como parte do Projeto Pedagógico dos Estabele- 
cimentos de Ensino no Estado do Maranhão. 

 
Art. 2º - As atividades terão caráter preventivo, educativo, informa- 

tivo e serão destinadas aos alunos, assim como aos diversos profissionais de 
ensino envolvidos no processo educacional dos Estabelecimentos de Ensino 
no Estado do Maranhão. 

 
Art. 3º O Governo do Estado através da Gerência de Desenvolvimento 

Humano, firmará acordo de cooperação técnica com entidades governamen- 
tais e não governamentais, com “knowhow” na prevenção ao abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas alucinógenas, e atividades preventivas relacionadas à 
educação sexual, priorizando organismos locais que desenvolvam políticas de 
atenção nas áreas mencionadas a saber: Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente; Supervisão Estadual e Municipal de DST/AIDS, Conselho Es- 
tadual de Entorpecentes – CONEN – Supervisão Estadual de Saúde Mental, 
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/MA assim como organismos 
nacionais e internacionais, estabelecendo as diretrizes básicas para adequação 
da metodologia do processo. 

 
Art. 4º- Os Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão di- 

recionarão suas atividades de forma sistemática, contínua, interdisciplinar, 
por meio de projetos que contemplem palestras, seminários, sensibilizações, 
workshops, feiras, produção textual coletiva, festivais culturais, valorização 
e utilização do espaço escolar e famílias integradas, alertando quanto ao uso, 
tráfico, conseqüências, tipos e dependências físico-psiquicas e comprometi- 
mento com relação familiar e social. 

I – é preciso que os palestrantes sejam especialistas, com total conhe- 
cimento de causas e experiências na interface saúde/educação, podendo os 
professores estarem devidamente orientados para serem os prelecionadores 
das informações sobre as drogas, com o objetivo de instrumentalizar a comu- 
nidade escolar para elaboração e execução de projetos nessa área; 
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II – as atividades e programas originados com a implantação da pre- 
sente Lei terão direção psicopedagógica, a fim de não comprometer os obje- 
tivos e a saúde mental dos alunos e demais envolvidos; 

III – as atividades deverão ser incluídas no calendário escolar dos Es- 
tabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão, no mínimo duas palestras 
a cada semestre. 

 
Art. 5º - Serão criados nas Escolas “Comitês de Prevenção à Doen- 

ças”, que em parceria com direção psicopedagógica, art. 4º item II, se incum- 
birão da orientação aos professores e da inserção nas diferentes disciplinas. 

 
Art. 6º- As atividades poderão envolver os pais ou os responsáveis 

dos alunos, como estratégia de continuidade de prevenção ao abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas, facilitando o acesso e delegando responsabilidades à 
família e a comunidade. 

 
Parágrafo único – Poderão participar as associações de pais, profes- 

sores, representantes de entidades comunitárias interessadas, visando juntar 
esforços para obtenção dos objetivos. 

 
Art. 7º- Ficam os Estabelecimentos de Ensino no Maranhão e todos os 

segmentos envolvidos nas ações responsáveis pela elaboração dos Relatórios e 
da Documentação inerente ao Programa, com registro de dados e informações 
que subsidiarão a implementação de ações desta natureza, os quais serão re- 
passados à Gerência de Desenvolvimento Humano, para fins de controle, “feed 
back” e avaliação, possibilitando a melhoria dos indicadores de saúde e seus 
reflexos nos resultados na escola (melhoria de rendimento, redução de abando- 
no e repetência) e para montagem de futuras estratégias e diretrizes de ação. 

 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º- Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 07 DE JANEIRO DE 2004. 

 

Publicado em Diario Oficial em 05.02.2004 - pag. 09 
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29 - LEI Nº 8.265 DE 22 DE JUNHO DE 2005 
 
 
 

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contri- 
buintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, na hipótese que especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - (Vetado). 

Art. 2º - (Vetado). 

Art. 3º- A falta de regularidade da inscrição, no cadastro de contri- 
buintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, inabilita o estabelecimento à prática de operações 
relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transpor- 
te interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 
Art. 4º - (Vetado) 

 
Art. 5º - O Poder Executivo divulgará através do Diário Oficial do 

Estado do Maranhão a relação dos estabelecimentos comerciais penalizados 
com base no disposto nesta lei, fazendo constar os respectivos CNPJ - Cadas- 
tro Nacional de Pessoas Jurídicas e endereços de funcionamento. 

 
Art. 6º- As disposições desta lei aplicar-se-ão aos supermercados e 

afins que tenham como atividade adicional a revenda de combustíveis e de- 
mais derivados de petróleo, conforme definida na legislação federal. 

 
Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2005. 
 

Publicado em Diario Oficial em 27.06.2005 - pag. 02 
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30 - LEI Nº 8.279 DE 26 DE JULHO DE 2005 
 
 
 

Dispõe sobre o procedimento de Notificação Compulsória da Violência 
contra a Mulher atendida em serviços de urgência e emergência, públicos e pri- 
vados, bem como na rede básica de atendimento, no Estado do Maranhão. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Ficam criados o procedimento de Notificação Compulsória da Vio- 

lência contra a Mulher, atendida em serviços de urgência e emergência, públicos e 
privados, bem como na rede básica de atendimento, e o sistema de monitoramento 
da violência contra a mulher, no Estado do Maranhão. 

 
Art. 2º- Os órgãos prestadores dos serviços de saúde, públicos e pri- 

vados, que prestam atendimento de urgência e emergência, bem como a rede 
básica de atendimento no âmbito do Estado do Maranhão, serão obrigados 
a notificar, em formulário oficial, todos os casos atendidos e diagnosticados 
de violência contra a mulher, tipificados como violência física, psicológica, 
sexual ou doméstica. 

 
Parágrafo único. O preenchimento da Notificação Compulsória da 

Violência contra a Mulher será feito pelo profissional de saúde que realizar o 
atendimento. 

 
Art. 3º- Para efeito desta Lei, consideram-se: 

 
I - violência física, como agressão física sofrida fora do âmbito do- 

méstico; 
II - violência psicológica, como cerceamento de liberdade, calúnia, 

difamação, injúria, ameaça à integridade moral e física da mulher, em âmbito 
doméstico ou público; 

III - violência sexual, como o estupro ou abuso sexual, em âmbito 
doméstico ou público; 
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IV - violência doméstica, como agressão praticada por um familiar 
contra outro, ou por pessoas que habitam o mesmo teto, ainda que não exista 
relação de parentesco. 

 
Art. 4º - Os dados de preenchimento obrigatório que devem constar do 

formulário de Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher são: 
I - dados de identificação pessoal, como nome, idade, cor, profissão e 

endereço; 
II - motivo de atendimento; 
III - diagnóstico; 
IV - descrição detalhada dos sintomas e das lesões; 
V - conduta do profissional de saúde, incluindo tratamento ministrado 

e encaminhamentos realizados. 
 

Parágrafo único. A Notificação Compulsória da Violência contra a 
Mulher deverá ser preenchida em três vias: uma, em arquivo especial da vio- 
lência contra a mulher; outra será encaminhada, mediante autorização ex- 
pressa da vítima, à Delegacia de Defesa da Mulher; e a terceira via, será 
entregue à mesma por ocasião da sua alta. 

 
Art. 5º- A instituição de saúde deverá encaminhar, bimestralmente, à 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, relatório dos atendimentos reali- 
zados, contendo: 

I - o número de casos atendidos de violência contra a mulher; 
II - o tipo de violência verificada, relacionada a cada caso. 

 

 
Art. 6º- A disponibilização de dados armazenados no arquivo especial 

da violência contra a mulher de cada serviço de saúde, deverá obedecer rigo- 
rosamente a confidencialidade dos dados, visando garantir a privacidade das 
mulheres, sendo disponibilizados para: 

I - a pessoa que sofreu violência, ou seu representante legal, devida- 
mente identificado, mediante solicitação pessoal por escrito; 

II - autoridades policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial; 
III - pesquisadores que pretendam realizar investigações cujo proto- 

colo de pesquisa esteja devidamente autorizado por um Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CEP), conforme o disposto nas Normas de Ética e Pesquisa vi- 
gentes no Brasil, mediante solicitação por escrito, de acesso aos dados e um 
documento no qual conste que sob nenhuma hipótese serão divulgados dados 
que permitam a identificação da pessoa, vítima de violência; 

IV - o Conselho dos Direitos da Mulher. 
 

Art. 7º- O Poder Executivo do Estado do Maranhão implantará os 
meios necessários para a realização do disposto nesta Lei. 

 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 26 DE JULHO DE 2005. 

Publicado em Diario Oficial em 27.07.2005 - pags. 02 e 03 
 
 

31 - LEI Nº 8.281 DE 26 DE JULHO DE 2005 
 
 
 

Torna obrigatória a realização de audiências públicas sobre os aumen- 
tos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de 
serviços públicos no Estado do Maranhão. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- As empresas prestadoras de serviços públicos no Estado do Ma- 

ranhão são obrigadas a realizar, previamente a qualquer aumento de tarifas ou 
preços, audiências públicas com os usuários destes serviços para expor e funda- 
mentar detalhadamente as razões que justificariam o referido aumento. 

 
§ 1º - As audiências públicas referidas no caput deste artigo deverão ser 

convocadas oportunamente pelas empresas prestadoras de serviços públicos atra- 
vés de editais divulgados nos meios de comunicação de massa. 
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§ 2º- Os editais de convocação das audiências públicas referidos no 
parágrafo anterior devem ser divulgados com uma antecedência mínima de 
quinze dias e reiterados ao longo de um período de pelo menos três dias até a 
véspera da realização da audiência, de maneira a assegurar aos usuários dos 
serviços na área de atuação da empresa o conhecimento antecipado da data, 
horário, local e objeto da audiência pública. 

 
§ 3º- As empresas prestadoras de serviços públicos deverão também 

anunciar oportunamente nas contas enviadas aos usuários de seus serviços 
sua intenção de solicitar qualquer aumento das tarifas cobradas e a data fixada 
para a realização da correspondente audiência pública. 

 
§ 4º - As audiências públicas referidas no caput deste artigo deverão 

ser realizadas na cidade sede jurídica da empresa prestadora do serviço públi- 
co e, quando sejam diferentes, no centro urbano mais populoso no Estado do 
Maranhão. 

 
Art. 2º- As empresas prestadoras de serviços públicos são obrigadas 

a fornecer aos usuários, por ocasião da realização das audiências públicas 
referidas no art. 1º desta Lei, todas as informações quantitativas e qualitati- 
vas relativas à explicação e justificação do aumento proposto das tarifas ou 
preços praticados. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de os usuários considerarem insuficien- 

tes as informações apresentadas pelas empresas, estas deverão fornecer aos 
mesmos, em um prazo máximo de 15 (quinze dias) contados a partir da data 
da realização da audiência pública correspondente, todas as informações 
complementares solicitadas para o atendimento do disposto no caput deste 
artigo. 

 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 26 DE JULHO DE 2005. 

 
Publicado em Diario Oficial em 27.07.2005 - pag. 03 
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32 - LEI Nº 8.328 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
 
 

Denomina de “Profª. Maria Madalena Ferreira Domingues Moura”, a 
Biblioteca “Farol da Educação” de Carutapera-MA. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica denominada de “Profª. Maria Madalena Ferreira Domin- 

gues Moura”, a Biblioteca Farol da Educação, localizada no Município de 
Carutapera-MA. 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 15 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Publicado em Diario Oficial em 15.12.2005 - pag. 02 
 
 

33 - LEI Nº 8.517 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006 
 
 
 

Inclui no calendário das comemorações oficiais do Estado do Mara- 
nhão o Dia da Bíblia, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica incluído no calendário das comemorações oficiais do Es- 

tado do Maranhão o Dia da Bíblia, celebrado no segundo domingo do mês de 
dezembro de cada ano. 
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Parágrafo único. (Vetado). 
 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO DE 2006. 

Publicado em Diario Oficial em 30.11.2006 - pags. 04 e 05 
 
 
 

34 - LEI Nº 8.538 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 
 
 
 

Institui o Dia Estadual do Agente Comunitário da Saúde. 
 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Agente Comunitário da Saú- 

de, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de julho. 
 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

Publicado em Diario Oficial em 22.12.2006 - pag. 01 
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35 - LEI Nº 8.565 DE 11 DE JANEIRO DE 2007 
 
 
 

Estabelece a obrigatoriedade de constar placa de advertência sobre o 
uso inadequado de anabolizantes para a saúde dos humanos nas dependências 
de academias de ginástica, sport centers, fitness, clubes esportivos ou simila- 
res no âmbito do Estado do Maranhão. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º As academias de ginástica, fítness, sport centers, clubes es- 

portivos e outros estabelecimentos congêneres ficam obrigados a fixar em 
suas dependências, nos locais de trânsito e permanência de alunos e freqüen- 
tadores, placas alusivas sobre o uso inadequado de anabolizantes em huma- 
nos, com os seguintes dizeres: “O uso de anabolizantes prejudica o sistema 
cardiovascular, causa lesões nos rins e fígado, degrada a atividade cerebral e 
aumenta o risco de câncer, podendo causar a morte”. 

 
Art. 2º A não-observância do disposto no artigo anterior sujeitará o 

responsável pelo estabelecimento esportivo às seguintes penalidades: 
I - multa diária de R$ 100,00 (cem reais); 
II - no caso de reincidência: suspensão temporária das atividades do 

infrator pelo prazo máximo de 30 dias; 
III - descumprimento após terceira constatação: cassação do alvará de 

funcionamento. 
 

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2007. 

 
Publicado em Diario Oficial em 11.01.2007 - pags. 02 e 03 
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36 - LEI Nº 8.723 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007 
 
 
 

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo do Turismo e dá outras 
providências. 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O Poder Público, a fim de incrementar o crescimento do turis- 

mo no Estado, estabelecerá normas e diretrizes para os programas governa- 
mentais de desenvolvimento turístico, voltados para a geração de emprego e 
renda, notadamente: 

I - políticas públicas, com a finalidade de estimular as empresas liga- 
das ao turismo no Estado; 

II - geração de emprego e renda em ações que levem ao desenvolvi- 
mento econômico de cada região por meio de instrumentos creditícios, obser- 
vando-se o princípio do desenvolvimento sustentável; 

III - estímulo ao ecoturismo em áreas ligadas ao patrimônio histórico 
e cultural. 

 

 
Art. 2º As empresas de transporte de passageiros, tais como ônibus in- 

termunicipais, ferry-boats e lanchas, que dispõem de meios de telecomunica- 
ção como entretenimento aos seus usuários, ficam obrigadas a exibir imagens 
de promoção e incentivo ao turismo maranhense. 

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 03 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 

Publicado em Diario Oficial em 03.12.2007 - pags. 02 
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37 - LEI Nº 8.770 DE 1º DE ABRIL DE 2008 
 
 
 

Dispõe sobre a informação ao consumidor do direito de, ao saldar 
antecipadamente seus débitos, obter redução de juros e outros encargos. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Os estabelecimentos situados no Estado, que operem com 

financiamento, crediário ao consumidor, empréstimos ou outras operações 
financeiras do gênero, deverão manter afixados permanentemente, em seu 
interior, placas ou cartazes informando: “A Lei Federal nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor) garante, a quem efetuar a liquidação antecipada 
do débito total ou parcial, a redução proporcional de juros e demais acrésci- 
mos”. 

 
Art. 2º As placas ou cartazes de que trata o artigo anterior terão di- 

mensões suficientes para que as informações possam ser lidas a boa distân- 
cia, e serão afixadas em locais de ampla e perfeita visualização por parte dos 
clientes em geral. 

 
Art. 3º A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator às 

penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, instituído pela 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 1º DE ABRIL DE 2008. 

 

Publicado em Diario Oficial em 01.04.2008 - pag. 09 
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38 - LEI Nº 8.784 DE 29 DE ABRIL DE 2008 
 
 
 

Garante aos estudantes do ensino básico com deficiência locomotora, 
prioridade na matrícula junto às instituições de ensino da Rede Pública do 
Estado do Maranhão mais próximas às suas residências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º As instituições de ensino do nível básico, criadas ou incorpora- 

das, mantidas e administradas pelo Poder Público, ficam obrigadas a garantir 
ao estudante com deficiência física locomotora prioridade na matrícula, inde- 
pendentemente da existência de vaga, se este estabelecimento for comprova- 
damente o mais próximo de sua residência. 

 
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo estende-se aos 

estudantes com deficiência física locomotora dos cursos complementares ao 
ensino básico, tais como supletivos, cursos preparatórios para o ensino supe- 
rior e outros similares, mantidos pelo Poder Público. 

 
Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei ensejará imposição 

de sanções administrativas aos responsáveis pelos respectivos estabelecimen- 
tos de ensino. 

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 29 DE ABRIL DE 2008. 

Publicado em Diario Oficial em 30.04.2008 - pag. 02 
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39 - LEI Nº 8.853 DE 1º DE AGOSTO DE 2008 
 
 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras localiza- 
das no Estado do Maranhão instalarem caixas eletrônicos adaptados para de- 
ficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam as instituições financeiras localizadas no Estado do Ma- 

ranhão obrigadas a instalarem caixas eletrônicos adaptados para deficientes 
físicos e pessoas com mobilidade reduzida. 

 
Art. 2º As instituições financeiras terão o prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias para darem cumprimento à presente Lei. 
 

 
Art. 3º O não-cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator 

à multa diária de 1.000 (um mil) UFIR’s a ser cobrada pela Secretaria de Es- 
tado do Desenvolvimento Social. 

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 1º DE AGOSTO DE 2008. 

 
Publicado em Diario Oficial em 01.08.2008 - pag. 01 
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40 - LEI N.º 8.896 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008* 
 

Estabelece pagamento do IPVA em até 06 (seis) parcelas mensais. 
 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 6° do 
art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica alterado o art. 96 da Lei nº 7.799/2002, que passa a ter a 

seguinte redação: 
 

“Art. 96. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar a forma e con- 
dição para pagamento parcelado do IPVA, bem como estabelecer percentual de 
redução do imposto para pagamento antecipado em cota única. 

 
Parágrafo Único. O órgão da Receita Estadual fixará anualmente ca- 

lendário para pagamento do imposto que poderá ser recolhido em cota única 
ou em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas a partir do mês de março de 
cada ano.” 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Publicado em Diario Oficial em 16.12.2008 - pag. 13 
 
 
 
 
 
 
 

*OBS: Suspensa temporariamente, por força de medida cautelar deferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.392/2009 pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, aguardando o 

julgamento definitivo do mérito. 
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41 - LEI Nº 8.925 DE 12 DE JANEIRO DE 2009 
 
 

Dispõe sobre o Dia Estadual do Ouvinte de Rádio no Estado do Maranhão. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o dia 21 de setembro de cada ano como o Dia 

Estadual do Ouvinte de Rádio no Estado do Maranhão. 
 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 12 DE JANEIRO DE 2009. 

 

Publicado em Diario Oficial em 12.01.2009 - pag. 46 
 
 
 

42 - LEI Nº 8.927 DE 12 DE JANEIRO DE 2009 
 

Dispõe sobre a proibição do uso, no Estado do Maranhão, de pro- 
dutos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto ou outros minerais que, porventura, o contenham acidentalmente em 
sua composição. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2009, o uso, no Es- 

tado do Maranhão, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quais- 
quer tipos de amianto ou asbesto. 
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§ 1º Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos 
minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, 
a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios, entre eles, a actinolita, a amosita (as- 
besto marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer 
mistura que contenha um ou vários destes minerais. 

 
§ 2º A proibição a que se refere o caput estende-se à utilização de 

outros minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua composi- 
ção, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, dentre outros, cuja utilização 
será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de fibras de 
amianto entre seus componentes. 

 
Art. 2º A proibição de que trata o caput do art. 1º vigerá a partir da 

data da publicação desta Lei em relação aos produtos, materiais ou artefatos 
destinados à utilização por crianças e adolescentes, tais como brinquedos e 
artigos escolares, e ao uso doméstico, tais como eletrodomésticos, tecidos, 
luvas, aventais e artigos para passar roupa. 

 
Art. 3º É vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Es- 

tado do Maranhão, a partir da publicação desta Lei, adquirir, utilizar, instalar, 
em suas edificações e dependências, materiais que contenham amianto ou 
outro mineral que o contenha acidentalmente. 

 
§ 1º Estende-se, ainda, a proibição estabelecida no caput do art. 1º, 

com vigência a partir da publicação desta Lei, aos equipamentos privados 
de uso público, como estádios esportivos, teatros, cinemas, escolas, creches, 
postos de saúde, hospitais, entre outros. 

 
§ 2º É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas 

estaduais e nas privadas de uso público, da seguinte mensagem: “Nesta obra 
não há utilização de amianto ou produtos dele derivados, por serem prejudi- 
ciais à saúde”. 

 
§ 3º A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços pela Secretaria de Estado da Saúde ou 
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qualquer outro órgão estadual fica condicionada à assinatura de Termo de 
Responsabilidade Técnica, estabelecido no Anexo I desta Lei. 

 

 
Art. 4º Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais 

ou artefatos, em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como nas ati- 
vidades de demolição, reparo e manutenção, não será permitida qualquer 
exposição humana de acima de 0,1 (um décimo) de fibras de amianto por 
centímetro cúbico (0,1 f/cc). 

 
§ 1º As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis 

pela execução de obras de manutenção, demolição, remoção de material, bem 
como sua destinação final, que contenham amianto ou em relação às quais 
haja suspeita de o conterem, deverão respeitar as normas técnicas previstas 
no Código de Saúde do Estado do Maranhão, bem como as disposições con- 
tidas na legislação, regulamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e 
em termos de ajuste de conduta, pertinentes ao objeto desta Lei, que sejam 
mais restritivas no que concerne às medidas de proteção ao meio ambiente e 
à saúde pública. 

 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior compreende também as medidas 

de proteção aos trabalhadores que de qualquer forma se exponham à poeira 
que contenha amianto, qualquer que seja o regime de trabalho. 

 
Art. 5º (Vetado). 

 

 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), nos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador e demais unidades de saúde, programas para desenvolver ações 
de vigilância em saúde e assistência especializada que visem à prevenção, 
ao diagnóstico e ao tratamento das doenças decorrentes do trabalho com o 
amianto. 

 
§ 1º Os programas compreenderão habilitação técnica dos profissio- 

nais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das ações referidas 
no caput deste artigo. 
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§ 2º Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do SUS 
Estadual, pela rede pública e privada de assistência à saúde, de todos os casos 
de doenças e óbitos decorrentes da exposição ao amianto. 

 
§ 3º Quando requisitado pela autoridade do SUS referida no parágrafo 

deste artigo, é obrigatório o fornecimento, pelas empresas que tenham utili- 
zado o amianto no Estado do Maranhão até a data da entrada em vigor desta 
Lei, de informações referentes aos empregados e ex-empregados que tenham 
sido expostos ao amianto, como nome e endereço completos, cargo ou fun- 
ção, data de nascimento, data de admissão e, se for o caso, da demissão, data 
da cessação da exposição, diagnóstico dos exames clínico e radiológico e 
prova de função pulmonar, inclusive exames complementares, se houver. 

 
Art. 7º A não observância ao disposto nesta Lei é considerada infração 

sanitária e sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas no Título IV, do 
Capítulo III, da Seção II, da Subseção II, do Código de Saúde do Estado do 
Maranhão, Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias do Estado. 
 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 12 DE JANEIRO DE 2009. 
 

Publicado em Diario Oficial em 12.01.2009 - pags. 47 e 48 
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43 - LEI Nº 9.036 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 
 

Institui o Dia do Diretor e da Diretora da Escola, a ser comemorado 
todo o dia 12 de novembro, em todo o território do Maranhão. 

 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Dia do Diretor e da Diretora de Escola, a ser comem- 

orado no dia 12 de novembro, em todo o território do Estado do Maranhão. 
 

 
Art. 2º A data estipulada pelo artigo anterior deverá fazer parte do 

Calendário Estadual de eventos e comemorações. 
 

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

 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2009. 
 

Publicado em Diario Oficial em 02.10.2009 - pag 03 
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44 - LEI Nº 9.053 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 
 

Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro para o Bloqueio 
do Recebimento de Ligações de Telemarketing. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro para o 

Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing. 
 

 
§ 1º O Cadastro tem por objetivo impedir que as empresas de telemar- 

keting, ou estabelecimentos que se utilizem deste serviço, efetuem ligações 
telefônicas não autorizadas para usuários nele inscritos. 

 
§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se telemarketing a modalidade 

de oferta ou publicidade, comercial ou institucional, de produtos ou serviços 
mediante ligações telefônicas. 

 
Art. 2º O titular de linha telefônica que não deseje receber ligações de 

telemarketing poderá inscrever o respectivo número no cadastro a que alude 
o artigo anterior, observado o disposto nesta Lei. 

 
§ 1º A partir do 30º (trigésimo) dia da inscrição mencionada no caput, 

as empresas de telemarketing, os estabelecimentos que se utilizarem desse 
serviço ou as pessoas físicas contratadas com tal propósito, não poderão 
efetuar ligações telefônicas direcionadas ao correspondente número, salvo se 
comprovarem a existência de prévia autorização do titular da linha. 

 
§ 2º A autorização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser escrita 

e individualizada, com prazo definido, cumprindo à empresa, estabelecimen- 
to ou pessoa física favorecida, custodiar o documento durante sua vigência. 
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§ 3º Incluem-se nas disposições desta Lei, os telefones fixos e os apa- 
relhos de telefonia móvel em geral. 

 
§ 4º A qualquer momento o usuário poderá solicitar o seu desligamento 

do Cadastro. 
 

Art. 3º Considerar-se-á prática abusiva, nos termos v  da legislação de pro- 
teção e defesa do consumidor, condicionar o fornecimento de produto ou serviço: 

 
I - à exclusão ou não-inserção do número de linha telefônica no cadas- 

tro a que alude o art. 1º desta Lei; 

II - à outorga da autorização de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 2º desta Lei. 

Art. 4º O descumprimento das obrigações estabelecidas na presente Lei 
sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas no art. 56, da Lei Fed- 
eral nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

 
Art. 5º Não se aplicam os dispositivos da presente Lei às entidades 

filantrópicas que utilizem telemarketing para angariar recursos. 
 

Art. 6º O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários 
para a regulamentação da presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir 
de sua publicação. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO DE 2009. 

 
 

Publicado em Diario Oficial em 20.10.2009 - pag 01 
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45 - LEI N.º 9.068 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 
 
 

Denomina de “José Guimarães Neiva Moreira”, a Escola de Ensino 
Médio do Bairro da Cidade Olímpica. 

 
 

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

 
 

Art. 1º Fica denominado de “Escola de Ensino Médio José Guimarães 
Neiva Moreira”, a Escola de Ensino Médio, localizada no Bairro da Cidade 
Olímpica no Município de São Luís. 

 
 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MA- 
NOEL BEQUIMÃO”, em 24 de novembro de 2009. 

 
 

Publicado em Diario da Assembleia Legislativa em 26.11.2009 - pag 30 
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46 - LEI Nº 9.093 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

Declara a Capoeira como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão. 
 
 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Declara a Capoeira como Patrimônio Imaterial do Estado do 

Maranhão. 
 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 
 

Publicado em Diario Oficial em 21.12.2009 - pag 02 
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47 - LEI Nº 9.113 DE 11 DE JANEIRO DE 2010 
 
 

Institui o programa estadual de incentivo à leitura de livros de autores 
maranhenses. 

 
 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à Leitura de 
Livros de Autores Maranhenses no Estado do Maranhão. 

 
 

Art. 2º O Programa Estadual de Incentivo à Leitura de Livros de Au- 
tores Maranhenses terá como objetivo: 

 
 

I - promover a leitura de livros didáticos, científicos e literários de au- 
tores maranhenses nas escolas públicas do Estado do Maranhão; 

II - valorizar e estimular a produção de livros por autoria de maranhenses. 

Art. 3º Para consecução dos objetivos do programa que trata a presente 
lei, o Poder Público poderá: 

 
 

I - criar, nas bibliotecas das escolas públicas, uma quantidade signifi- 
cativa de obras de autores maranhenses e de livros que tratem de assuntos 
alusivos à história e à cultura do Maranhão; 

 
II - firmar convênios com bibliotecas públicas municipais para o 

desenvolvimento de projetos específicos visando divulgar e promover, 
junto a professores e alunos da rede pública estadual de ensino, a leitura 
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de obras de autores maranhenses; 

 
 

III - firmar convênios com organizações não-governamentais de caráter 
cultural, legalmente instituídas, visando à implementação de projetos para a pro- 
moção da difusão da leitura de autores maranhenses junto às comunidades. 

 
 

Art. 4º O Estado do Maranhão deverá destinar parte das novas aquisições 
de livros à obtenção de livros de autores maranhenses. 

 
 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2010. 

 
Publicado em Diario Oficial em 12.01.10 - pag 01 
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48 - LEI Nº 9.114 DE 11 DE JANEIRO DE 2010 
 

Concede passagem intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, 
AIDS, doenças renais e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão, quando 
inviabilizado seu atendimento pela rede pública, no município de origem. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de transportes in- 

termunicipais aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas 
crônicas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento pela 
rede pública, no município de origem. 

 
Parágrafo único. A comprovação da necessidade de tratamento será 

feita através de emissão de laudo médico com indicação do respectivo mu- 
nicípio para tratamento. 

 
Art. 2º A gratuidade estabelecida no caput deste artigo estenderse- 

á, também, a 1 (um) acompanhante, quando comprovada sua necessidade, 
através de laudo médico. 

 
Art. 3º Deverá ser disponibilizado um mínimo de 4 (quatro) vagas em 

cada veículo das linhas intermunicipais correspondentes. 
 

Art. 4º Os órgãos estaduais competentes darão a devida publicidade e 
fiscalização para fiel cumprimento desta Lei. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor em cento e vinte dias, a partir da data 

de sua publicação. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2010. 

 
 

Publicado em Diario Oficial em 12.01.10 - pag 01 e 02 
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49 - LEI Nº 9.115 DE 11 DE JANEIRO DE 2010 
 

Dispõe sobre a qualidade dos comprovantes emitidos em caixas ele- 
trônicos em estabelecimentos bancários do Estado do Maranhão. 

 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Os estabelecimentos bancários localizados no Estado do Mara- 

nhão ficam obrigados a alterar a qualidade do papel de impressão de compro- 
vantes de pagamentos emitidos em seus caixas eletrônicos, para que sejam 
utilizados como demonstrativos de pagamentos de contas de consumo, de 
impostos e outras comprovações necessárias ao consumidor. 

 
Parágrafo único. Os comprovantes de pagamentos emitidos nos caixas 

eletrônicos mencionados no caput deverão conter as especificações das con- 
tas de consumo, dos impostos e outras comprovações necessárias ao con- 
sumidor. 

 
Art. 2º Considera-se tempo necessário para durabilidade das informa- 

ções contidas no papel de impressão do comprovante de pagamento, para 
efeitos desta Lei, o prazo de 05 (cinco) anos. 

 
Art. 3º A infração ao disposto nesta Lei acarretará ao estabelecimento 

a aplicação das penas previstas no Código de Defesa do Consumidor – Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 
Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei ficará o cargo do órgão 

estadual de defesa do consumidor. 
 

 
Art. 5º Os estabelecimentos bancários referidos no art. 1º terão o prazo 

de 90 (novena) dias para se adaptar às novas determinações, a contar da data 
de publicação desta Lei. 
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Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 
das próprias instituições financeiras de que trata o art. 1º. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2010. 
 

Publicado em Diario Oficial em 12.01.10 - pag 02 
 
 
 

50 - LEI Nº 9.122 DE 12 DE MARÇO DE 2010 
 
 
 

Determina a impressão de fotos com mensagens identificadoras 
de crianças e adolescentes desaparecidos nas contas de água/esgoto e energia 
elétrica no Estado do Maranhão. 

 
A   GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço 

saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Determina a impressão de fotos, com mensagens 

identificadoras, de crianças e adolescentes desaparecidos, nas contas de água/ 
esgoto e energia elétrica no Estado do Maranhão. 

 
Art. 2º As impressões deverão ocupar o espaço máximo de 12cm 

x 10cm e constarão de, no mínimo, 2 (duas) fotos de crianças ou adolescentes 
desaparecidos. 

 
Art. 3º Deverão constar, ainda, dados como: nome completo, 

características físicas e quaisquer outras informações de relevância que 
facilitem a identificação da criança ou adolescente. 

 
Art. 4º Os cadastros referidos no art. 3º se limitam a crianças e 

adolescentes desaparecidos no território do Estado do Maranhão. 
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Art. 5º Os pais ou responsáveis deverão apresentar documentação 
que comprove o desaparecimento e autorizar a publicação da foto informações 
identificadoras da criança ou adolescente desaparecido. 

 
Art. 6º Quando ocorrer a localização da criança ou adolescente 

desaparecido, os responsáveis têm o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
informar ao órgão onde foi realizado o cadastro. 

 
Art. 7º (Vetado). 

Art. 8º (Vetado). 

Art. 9º (Vetado). 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

EM SÃO LUÍS, 12 DE MARÇO DE 2010. 
 

 
Publicado em Diário Oficial em 15.03.2010 – pag. 01 

 
 
 
 
 

51 - LEI Nº 9.123 DE 12 DE MARÇO DE 2010 
 
 
 

Reconhece as aulas ministradas por estudante de instituição de 
ensino superior vinculada ao Sistema Estadual de Ensino em curso populares 
de alfabetização de adultos como atividade de estágio. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço 

saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1º As aulas ministradas em cursos populares de alfabetização 
de adultos por estudante de instituição de ensino superior vinculada ao 
Sistema Estadual de Ensino serão reconhecidas como atividade de estágio, 
respeitadas as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação e os 
limites fixados pelas instituições de ensino. 

 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se curso popular 

de alfabetização de adultos aquele destinado àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

 
Art. 3º São condições para o reconhecimento do estágio, além 

das previstas nas normas aplicáveis e das definidas pela instituição de ensino: 
 

I - que o curso popular de alfabetização de adultos onde seja 
exercido a atividade de estágio comprove regularidade de funcionamento; 

 
II - que haja afinidade entre a disciplina lecionada e o curso em 

que o estagiário está matriculado; 
 

III - que a atividade de estágio seja supervisionada e avaliada, 
sistemática e permanentemente, por docente da unidade de ensino superior 
em que o estagiário esteja matriculado e pela coordenação do curso. 

 
Art. 4º Cumpre ao curso popular de alfabetização de adultos 

apresentar às instituições estaduais de ensino superior relatório de horas de 
estágio cumpridas pelo licenciado. 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE MARÇO DE 2010. 

 

 
Publicado em Diário Oficial em 15.03.2010 – pags. 01 e 02 
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52 - LEI Nº 9.124 DE 12 DE MARÇO DE 2010 
 
 
 

Altera a Lei nº 8.009, de 20 de novembro de 2003, que estabelece 
normas de segurança para as empresas de transporte coletivo intermunicipal 
de passageiros. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço 

saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 8.009, de novembro de 

2003, passarão a ter seguinte redação: 
 

“Art. 1º As empresas que exploram a prestação de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros deverão instalar sistemas de 
segurança equipados com dispositivos de localização global por satélite 
(GPS) em todos os seus veículos de transporte coletivo. 

 
Art. 2º As empresas descritas no art. 1º ficam também obrigadas 

a instalarem em seus veículos câmeras de vídeo, que serão mantidas em 
funcionamento durante todo o tempo em que os veículos estiverem circulando 
comercialmente, a fim de que se possa registrar o ocorrido nas viagens de 
toda a frota utilizada na exploração da concessão. 

 
Art. 3º As gravações de vídeo devem ser arquivadas por um período 

mínimo de 3 (três) anos ou prazo superior fixado em regulamento, por resolução 
de órgãos competentes, podendo ser utilizadas, como instrumento de prova, 
em toda e qualquer demanda judicial e administrativa, decorrente da prestação 
de serviços, ficando também à disposição de quaisquer órgãos públicos ou 
autoridades para apuração de ocorrências não previstas na viagem. 

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 

implicará a presunção da culpa da empresa exploradora da concessão e a 
sua responsabilidade subjetiva pelos danos materiais e morais sofridos pelos 
seus passageiros, independentemente da multa prevista nesta Lei. 
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Art. 4º O não cumprimento de qualquer artigo desta Lei implicará 
na multa de 40 (quarenta) salários mínimos por veículo e na reincidência a 
multa dobrará de valor. 

 
Art. 5º A continuada reincidência poderá ensejar ao órgão 

competente a cassação da linha explorada.” 
 

Art. 2º Acrescenta-se o art. 6º a Lei nº 8.009, de 20 de novembro 
de 2003, nos seguintes termos: 

 

 
“Art. 6º Os veículos adquiridos pelas empresas concessionárias 

do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, após a vigência desta 
Lei, deverão vir instalados com dispositivos de localização global por satélite 
(GPS) e câmeras de vídeo, e os veículos já existentes deverão ser equipados 
no prazo máximo de um ano.” 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE MARÇO DE 2010. 

 
 
 

Publicado em Diário Oficial em 15.03.2010 – pag. 02 
 
 
 

53 - LEI N.º 9.164 DE 14 DE ABRIL DE 2010 
 
 
 
de xadrez. 

Institui nas escolas públicas estaduais o programa estadual do jogo 

 
O PRESIDENTE DA   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o § 2° do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA 
a seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Aprendizagem do 
Jogo de Xadrez - PAX, na rede pública estadual de ensino. 

 

 
Art. 2º O PAX consistirá em um conjunto de ações do Poder 

Executivo Estadual que visem: 
 

 
I – promover o ensino e estimular a prática do jogo de xadrez nas 

escolas públicas do Estado do Maranhão; 
 

 
II – promover ampla divulgação, junto às escolas públicas estaduais, 

dos benefícios e vantagens da prática do jogo de xadrez no desenvolvimento 
do raciocínio por parte de seus praticantes. 

 
Art. 3º Para a consecução dos objetivos do PAX, o Poder Executivo 

Estadual poderá: 
 

 
I – firmar convênios com clubes, associações e federações que 

pratiquem a atividade do jogo de xadrez, para a promoção do ensino e difusão 
da prática do jogo de xadrez nas escolas públicas estaduais; 

 
II – buscar apoio junto à iniciativa privada para patrocínios de 

campeonatos entre os alunos da rede pública estadual; 
 

III  –  firmar convênios  com  organizações  não  governamentais 
legalmente instituídas, visando à implementação de projetos para a promoção, 
ensino e difusão do jogo de xadrez voltado para as comunidades carentes do 
Estado do Maranhão; 

 
IV – realizar campanha de divulgação dos benefícios da prática do 

jogo de xadrez juntos aos pais dos alunos da rede pública estadual de ensino. 
 

Art. 4º O Poder Executivo Estadual promoverá competições 
oficiais de xadrez anualmente, com a participação, sempre que possível, de 
alunos da rede pública estadual de ensino, pertencentes a todos os municípios 
do Estado. 
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Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 6º O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários 

para a regulamentação da presente Lei. 
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de abril de 2010. 
 

Publicado em Diário Oficial em 19.04.2010 – pag. 15 
 
 
 

54 - LEI N.º 9.165 DE 14 DE ABRIL DE 2010 
 

Dispõe sobre a divulgação de obras literárias de autores maranhenses 
a ser elaborada no calendário anual das escolas públicas estaduais. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o § 2° do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Secretaria Estadual de Educação, órgão do Poder 

Executivo do Estado do Maranhão, ao elaborar o calendário anual das 
escolas públicas, fixará data da “Semana do Autor Maranhense”, que 
consistirá na exposição, discussão e divulgação de livros de autores 
maranhenses. 

 
§1º O disposto neste artigo aplica-se também a autores não 

maranhenses, desde que residentes e domiciliados no Estado do Maranhão 
por mais de 10 (dez) anos. 
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§2º Compete à Secretaria Estadual de Educação buscar ao 
máximo a participação desses autores nos eventos a serem realizados em 
todas as escolas estaduais. 

 
Art. 2º As novas aquisições de livros pelo Governo do Estado do 

Maranhão deverão destinar parte das compras à obtenção de livros de autores 
maranhenses. 

 
Art. 3º As bibliotecas públicas estaduais deverão possuir livros 

de autores maranhenses em seus acervos. 
 

 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias. 
 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de abril de 2010. 
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55 - LEI N.º 9.166 DE 14 DE ABRIL DE 2010 
 
 
 

Dispõe  sobre  a  inclusão  de  conteúdo  e  atividades  relativas 
a  Educação Ambiental  nos  currículos  das  Escolas  de  Ensino  Médio  e 
Fundamental nas Escolas Públicas, no âmbito do Estado do Maranhão. 

 
O PRESIDENTE DAASSEMBLÉIALEGISLATIVADO ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2° do 
art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 
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Art. 1º - As Escolas Públicas Estaduais terão a obrigatoriedade de 
incluir nos currículos do Ensino Médio e Fundamental, conteúdos atividades 
relativas à Educação Ambiental como disciplina. 

 
Art. 2º - A Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, elaborará 
para orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo, bem 
como providenciará a divulgação de textos e a distribuição do material 
didático correspondente. 

 
Parágrafo  Único  - A abordagem  dos  conteúdos  e  atividades 

deverão priorizar projetos educacionais que visem a identidade do aluno com 
os objetivos fundamentais da Educação Ambiental. 

 
Art. 3º - São objetivos fundamentais da Educação Ambiental: 

 

 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em  suas  múltiplas e  complexas relações, envolvendo  aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social; 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente 

e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo- 
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício 
da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e 
a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 
e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 
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Art. 4º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a firmar 
convênios com entidades representativas da sociedade civil, bem como 
órgãos Municipais e Federais, para o real cumprimento desta Lei. 

 
Art. 5º - As despesas com a execução desta lei ficarão por 

conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de abril de 2010. 

 
 
 

Publicado em Diário Oficial em 19.04.2010 – pag. 16 
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56 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 359 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de 
Resolução Legislativa nº 007/1999, aprovado nos seus turnos regimentais, 
RESOLVE: promulgar a seguinte: 

 
Dispõe sobre a denominação do Comitê de Imprensa da Assembléia 

Legislativa do Estado do Maranhão. 
 

Artigo 1º - Fica denominado o Comitê de Imprensa da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão de “Comitê de Imprensa Jornalista José 
Ribamar Bogéa”. 

 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua pu- 

blicação. 
 

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 15 de dezembro de 1999 

 
 

Publicado em Diário Oficial em 21.12.1999 - pag. 20 
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57 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 395 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de 
Resolução nº 034/2001, aprovado nos seus turnos regimentais RESOLVE: 
promulgar a seguinte: 

 
Institui  a  Campanha  Permanente  contra  Violência  denominada 

CRIANÇA NA ESCOLA E POLÍCIA NA RUA e dá outras providências. 
 

 
Art. 1º -  Fica instituído a Campanha Permanente contra Violência, 

denominada CRIANÇA NA ESCOLA E POLÍCIA NA RUA, no âmbito da 
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, a ser instalada e desenvol- 
vida sobre a coordenação da Comissão de Educação, Ciências, Tecnologia, 
Cultura e Desporto, na plenitude de suas prerrogativas legais. 

 
Art.  2º  - A Campanha  Permanente  contra Violência  denominada 

CRIANÇA NA ESCOLA E POLÍCIA NA RUA, instituída através da presen- 
te Resolução, terá por objetivos: 

a) priorizar a Educação, como o caminho para as transformações so- 
ciais e a segurança pública, como forma de criar mecanismos que tragam 
maior tranqüilidade ao cidadão; 

b) Conscientizar os poderes constituídos a fomentarem políticas pú- 
blicas voltadas para ampliar o número de escolas públicas, criando oportuni- 
dades àquelas crianças que ainda estão fora das salas de aulas e aumentarem o 
efetivo da Polícia Militar, colocando-o ostensivamente nas ruas, visando dar 
mais segurança à população; 

c) Estimular o Poder Público, as instituições públicas, privadas, não- 
governamentais e a sociedade em geral, a participarem como parceiras, da 
campanha voltada para a educação e para a Segurança Pública, visando criar 
instrumentos que melhorem a formação educacional do ser humano e a segu- 
rança do cidadão. 
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d) Estimular o Poder Público, a criar políticas voltadas para a educa- 
ção sexual, o combate às drogas e a proteção ambiental, como forma de pre- 
venir crianças, adolescentes, jovens e mulheres da violência sexual urbana, 
do uso das drogas e das mais diversas formas de agressão ao ecossistema. 

 
Art. 3º - A Comissão de Educação, Ciências, Tecnologia, Cultura e 

Desporto, Coordenadora da Campanha, buscará parceria com organizações 
não governamentais, empresas privadas, órgãos públicos e instituições em 
geral, visando melhor alcançar seus objetivos. 

 
Parágrafo Único - A parceria que trata o artigo 3º da presente Lei, visa 

deflagrar uma campanha promocional em massa, através de out-doors, carti- 
lhas, panfletos, adesivos, faixas, televisão, rádio, jornal e etc. com o objetivo 
de conscientizar a população, sobre a importância da campanha. 

 
Art. 4º . A Campanha Permanente contra a Violência, denominada 

CRIANÇA NA ESCOLA E POLÍCIA NA RUA, terá caráter permanente 
a fim de alertar as autoridades e a sociedade da necessidade de garantir às 
crianças uma educação pública gratuita e de qualidade, e mais segurança à 
população, como um direito do cidadão e um dever do Poder Público. 

 
Parágrafo Único . Em conformidade com o que trata o artigo 5º da 

presente Resolução, a Comissão de Educação, Ciências, Tecnologia, Cultura 
e Desporto da Assembléia Legislativa do Estado, Coordenadora da Campa- 
nha, reunir-se-á mensalmente com as instituições envolvidas no processo, 
para juntos traçarem toda estratégia a ser desenvolvida durante a campanha e 
emitirá semestralmente relatório circunstanciado, dos resultados obtidos. 

 
Art. 5º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 27 de dezembro de 2001. 

 
Publicado em Diario Oficial em 18.04.2002 - pag. 16 
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58 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 404 
DE 10 DE JUNHO DE 2002 

 
 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de 
Resolução nº 001/2001, aprovado nos seus turnos regimentais RESOLVE 
promulgar a seguinte: 

 
Institui a Frente Parlamentar da Educação no Estado do Maranhão e 

dá outras providências. 
 

Art. 1º - Fica instituída a Frente Parlamentar da Educação, no âmbito 
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, a ser instalada e desen- 
volvida sobre a Coordenação da Comissão de Educação, na plenitude de suas 
prerrogativas legais. 

 
Art. 2º - A Frente Parlamentar da Educação, instituída através da pre- 

sente Resolução Legislativa, terá por finalidade. 
a) Acompanhar e Discutir os Programas Educacionais instituídos pelo 

Poder Público; 
b) Estimular as Organizações não Governamentais a Participarem dos 

Programas Educacionais, voltados para a integração da Comunidade Escolar 
ao Ensino Público. 

c) Defender a Educação como prioridade, visando à integração do 
Poder Legislativo com a sociedade; 

d) Fomentar trabalhos junto ao Poder Público e à sociedade, para que 
nenhuma criança no Maranhão fique fora da sala de aula; 

e) Criar programas educacionais que estimulem o cidadão a pensar, 
pesquisar, como forma de obter consciência e educação política, no que tange 
a implementação de políticas públicas; e, 

f) Acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos destina- 
dos ao FUNDEF e o número de alunos matriculados nas Escolas do Ensino 
Fundamental do Estado. 
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Art. 3º - Os Parlamentares que tiverem o interesse em aderir à Frente 
Parlamentar da Educação, poderão se manifestar por escrito, através de re- 
querimento, junto a Comissão de Educação. 

 
Art. 4º - A Frente Parlamentar da Educação, será permanente e defi- 

nirá uma política que vise a integração do Poder Legislativo com a sociedade 
, visando garantir uma Educação pública, gratuita e de  qualidade, como um 
direito do Cidadão e um dever prioritário do Poder Público. 

 
Parágrafo Único. A Frente Parlamentar da Educação que trata o caput 

do art. 4º da presente Resolução Legislativa, reunir-se-á mensalmente, sobre 
a Coordenação da Comissão de Educação e emitirá relatórios semestrais cir- 
cunstanciados, das atividades desenvolvidas. 

 
Art. 5º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 10 de junho de 2002. 

 
 

Publicado em Diário Oficial em 13.06.2002 - pag. 20 
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59 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 420 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de 
Resolução Legislativa nº 006/2002, aprovado nos seus turnos regimentais, 
RESOLVE: promulgar a seguinte: 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da leitura de um trecho da Bíblia, no 

início das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Artigo 1º - Torna obrigatória a leitura de um trecho da Bíblia, no início 

das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Legislativa do Esta- 
do do Maranhão. 

 
Artigo 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de dezembro de 2002. 

 
 

Publicado em Diário Oficial em 21.01.2003 - pag. 04 
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60 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 421 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 006/2001, aprovado nos seus turnos regimen- 
tais, RESOLVE: promulgar a seguinte: 

 
Altera a redação do inciso IX, do artigo 24, da Resolução Legislativa nº 

187 de 28 de junho de 1991. 
 

 
Artigo 1º - Fica alterada a redação do inciso IX, do artigo 24, da Re- 

solução Legislativa nº 187 de 28 de junho de 1991, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Artigo 24 -................. IX – Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos e Segurança Pública”. 

 
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revo- 

gadas as disposições em contrário. 
 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO 

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de dezembro de 2002. 
 
 

Publicado em Diário Oficial em 21.01.2003 - pag. 05 
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61 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 591/ 2010 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2007, aprovado nos seus turnos 
regimentais RESOLVE promulgar a seguinte: 

 
Institui a Frente Parlamentar em Defesa da Região do Litoral 

Norte Maranhense – FREPLIN e dá outras providências. 
 

 
Art. 1º - Fica instituída a Frente Parlamentar em Defesa da 

Região do Litoral Norte Maranhense – FREPLIN, no âmbito da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão, de caráter suprapartidária, a ser instalada 
com a participação e apoio dos Deputados Estaduais, atuando na amplitude 
de suas prerrogativas legais. 

 
Art. 2º - A Frente Parlamentar tratada no artigo anterior será 

composta por parlamentares: 
I – que tenham ação política na região; 
II – que tenham tido expressiva votação na Região do Litoral 

Norte do Estado; 
III – nascidos na Região; 
IV – que desejarem contribuir com ações concretas para o 

desenvolvimento sócio-econômico da Região Litoral Norte Maranhense. 
 

Parágrafo único – Os Deputados que vierem a compor a Frente 
Parlamentar assinarão um termo de compromisso, manifestando apoio à 
execução de políticas sociais que promovam o bem-estar da população dos 
municípios da Região do Litoral Norte Maranhense. 

 
Art. 3º - A Frente Parlamentar em Defesa da Região do Litoral 

Norte Maranhense – FREPLIN, ora instituída, tem por finalidade a promoção 
e articulação entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, com 
a finalidade de implementar políticas públicas e ações junto à população 
daquela região. 
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Parágrafo único –   As estratégias adotadas pela frente 
Parlamentar, instituída no art. 1º, serão desenvolvidas através de Fóruns de 
Debates, Audiências Públicas, dentre outros, objetivando: 

a) recolher subsídios pela definição de uma Política Estadual 
em Defesa da Região do Litoral Norte Maranhense, visando atender as 
necessidades de infra-estrutura básica das populações dos municípios que as 
compreendem; 

b) propor ações concretas relacionadas ao desenvolvimento da 
educação, pesca, agricultura, pecuária e turismo; 

c) incentivar as manifestações culturais, artísticas e esportivas da 
região do Litoral Norte Maranhense; 

d) conscientizar os cidadãos da região do Litoral Norte Maranhense 
da importância de preservar o ecossistema da região; 

e) estabelecer canais efetivos de comunicação e diálogos entre 
os cidadãos dos municípios que compreendem a Região do Litoral Norte 
Maranhense e os Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal. 

 
Art. 4º - A Frente Parlamentar em Defesa da Região do Litoral 

Norte Maranhense – FREPLIN terá duração permanente e norteará a definição 
de mecanismos capazes de integrar diversas políticas públicas em busca da 
melhoria do índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos Municípios que 
compreendem a Região. 

 
Art. 5º - A coordenação da Frente Parlamentar em Defesa da Região 

do Litoral Norte Maranhense – FREPLIN será escolhida a partir de entendimento 
entre a Mesa Diretora e os Blocos Parlamentares desta Casa Legislativa. 

 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de maio de 2010. 
 

Publicado em Diário da Assembleia em 24.05.2010 – pag. 14 
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62 - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 592/ 2010. 
 
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2010, aprovado nos seus turnos 
regimentais RESOLVE promulgar a seguinte: 

 
 

Institui a Frente Parlamentar em Defesa da Aprovação do 
Projeto de Emenda à Constituição Federal n.º 300/2008 (PEC 300) e o apoio 
à implantação do Adicional Noturno aos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares do Estado do Maranhão. 

 
Art. 1º - Fica instituída a Frente Parlamentar em Defesa da 

Aprovação do Projeto de Emenda à Constituição Federal n.º 300/2008 e o 
apoio à implantação do Adicional Noturno aos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares do Estado do Maranhão, de caráter suprapartidária, a ser instalada 
com a participação e apoio dos Deputados Estaduais, atuando na amplitude 
de suas prerrogativas legais. 

 
§ 1º – Frente Parlamentar terá um Presidente escolhido pela 

maioria dos seus membros, cujo mandato terá duração até aprovação 
definitiva da PEC 300 e sua efetivação e à implantação do Adicional Noturno 
aos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Maranhão. 

 
§ 2º – Os Deputados que vierem a compor a Frente Parlamentar 

assinarão um termo de compromisso, manifestando apoio aos objetivos 
estabelecidos nesta Resolução. Assim como, a execução de políticas públicas 
que promovam dignidade aos servidores policiais do Estado do Maranhão. 

 
Art. 2º - A Frente Parlamentar ora instituída tem por finalidade 

acompanhar e apoiar o processo legislativo para aprovação da PEC 300 até 
sua conclusão, bem como, a implantação do adicional noturno à remuneração 
dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Maranhão. 
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Parágrafo único – As estratégias adotadas pela Frente 
Parlamentar, instituída no art. 1º, serão desenvolvidas através de Fóruns de 
Debates, Audiências Públicas, Panfletos, Outdoor, Folders, dentre outros. 

 
Art. 3º - A Frente Parlamentar em Defesa da Aprovação do Projeto 

de Emenda à Constituição Federal n.º 300/2008 e o apoio à implantação do 
Adicional Noturno aos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado 
do Maranhão, terá duração permanente e norteará a definição de mecanismo 
capaz de integrar diversas políticas públicas, até que os objetivos pelos quais 
se propõe, sejam alcançados. 

 
 

 
publicação. 

Art. 4º - Este Projeto de Resolução entra em vigor na data de sua 

 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de maio de 2010. 
 
 
 

Publicado em Diário da Assembleia em 24.05.2010 – pags. 14 e 15 
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