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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a COVID-19 é uma doença infecciosa 

causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço 

e tosse seca. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas 

são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. 

A maioria das pessoas se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. 

As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas 

cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. 

Diante da gravidade da doença que teve o status de pandemia declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, os diversos entes da federação tiveram que adaptar sua 

legislação para enfrentar a realidade emergencial sanitária. 

O presente livro tem como objetivo reunir as leis editadas no Estado do Maranhão, 

desde o início da pandemia, permitindo seu conhecimento por toda a sociedade e facilitando os 

trabalhos dos profissionais que precisam lidar com o assunto quotidianamente.  

Esta consolidação será periodicamente atualizada conforme seja verificada nova 

produção legislativa. 

Boa leitura a todos,  

 

 

Rodrigo Maia Rocha 
PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
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1. LEI Nº 11.250 DE 1º DE ABRIL DE 2020 

 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de débito 

expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 308, de 24 de março de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, o prazo de validade das certidões 

negativas de débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, na forma do art. 

241 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002. 

 

Parágrafo único. Enquanto durarem os efeitos da pandemia da COVID-19, o prazo de 

prorrogação previsto no caput deste artigo poderá ser renovado por ato do Secretário de Estado 

da Fazenda. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 1º de abril de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

2. LEI Nº 11.251 DE 1º DE ABRIL DE 2020 

 

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas e de 

importação do exterior com as mercadorias que especifica destinadas à prevenção 

da COVID-19, infecção humana causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 309, de 27 de março de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional no 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1º. Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas e de importação do 

exterior com as seguintes mercadorias destinadas à prevenção da COVID-19, infecção humana 

causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2): 

 

I - Álcool em gel (NCM 3808.94.29); 

 

II - Insumos para fabricar álcool gel, exceto energia elétrica utilizada em sua produção 

e as embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final; 

 

III - Luvas médicas (NCM 4015.1); 

 

VI - Máscaras médicas (NCM 9020.00); 

 

V - Hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11); 

 

VI - Álcool 70% (NCM 2208.30.90). 

  

Art. 2º. Fica revogada a Lei no 11.237, de 27 de março de 2020, referente à Medida 

Provisória no 307, de 21 de março de 2020. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 1º de abril de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

3. LEI Nº 11.256 DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas, 

interestaduais e de importação, bem como as correspondentes prestações de serviço 

de transporte, praticadas por pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não do 

imposto, realizadas com os equipamentos, insumos e mercadorias que especifica 

destinados ao combate, prevenção, enfrentamento e contingenciamento da COVID-

19, infecção humana causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá outras 

providências.  
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Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 310, de 14 de abril de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas, interestaduais e de 

importação, bem como as correspondentes prestações de serviço de transporte, praticadas por 

pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não do imposto, realizadas com os equipamentos, 

insumos e mercadorias listados no Anexo Único desta Lei, destinados ao combate, prevenção, 

enfrentamento e contingenciamento da COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Parágrafo único. A isenção de que trata o caput aplica-se também à diferença das 

alíquotas interestadual e interna. 

 

Art. 2º. Não será exigido o estorno do crédito de ICMS previsto nos incisos I e II do art. 

21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações e prestações 

alcançadas pela isenção de que trata esta Lei. 

 

Art. 3º. Excepcionalmente até 31 de julho de 2020, não será aplicada a cobrança sobre 

álcool para fins não carburantes do percentual adicional na alíquota do Imposto de Circulação 

de Mercadoria e Serviços - ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - 

FUMACOP, na forma do art. 5º, inciso XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 27 de abril de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

Anexo publicado no Diário Oficial de 30 de abril de 2020 

 

 

4. LEI Nº 11.258 DE 11 DE MAIO DE 2020 

 

Altera a Lei nº 11.251, de 1o de abril de 2020, que isenta do pagamento do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31 de 
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julho de 2020, as operações internas e de importação do exterior com as 

mercadorias que especifica destinadas à prevenção da COVID‐19, infecção humana 

causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória no 311, de 24 de abril de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Os incisos IV e VI do art. 1º da Lei nº 11.251, de 1o de abril de 2020, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1o (...) 

 

(...) 

 

IV - Máscaras médicas (NCM 6307.90.10 e NCM 9020.00.10); (...) 

 

VI - álcool 70% (NCM 2207.20.19).” (NR) 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos 

a 27 de março de 2020. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 11 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

5. LEI Nº 11.259, DE 14 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino 

durante o Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado de 

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: 
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Art. 1º. Ficam as instituições de ensino fundamental, médio, técnico e superior da rede 

privada, bem como pós-graduações que adotem aulas presenciais na metodologia de ensino, 

obrigadas a reduzirem suas mensalidades durante o período de vigência da Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ES- PII pela Organização 

Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, ou do Decreto 

nº 35.677 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão, nas seguintes proporções: 

 

I - 10% (dez por cento) de desconto, no mínimo, para as instituições de ensino com até 

200 (duzentos) alunos matriculados; 

 

II - 20% (vinte por cento) de desconto, no mínimo, para as instituições de ensino com 

mais de 200 (duzentos) e até 400 (quatrocentos) alunos matriculados e para as escolas técnicas, 

independente do quantitativo de alunos matriculados; 

 

III - 30% (trinta por cento) de desconto, no mínimo, para as instituições de ensino com 

mais de 400 (quatrocentos) alunos matriculados e para as pós-graduações, independente do 

quantitativo de alunos matriculados. 

 

§ 1o As escolas comunitárias excluem-se da obrigação estabelecida por esta Lei. 

 

§2o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos cursos preparatórios para vestibular. 

 

§3o Os descontos de que trata o caput deste artigo não serão aplicados cumulativamente 

aos alunos que já detêm descontos provenientes de bolsas de estudo. 

 

Art. 2º. As unidades de ensino superior da rede privada que adotem o meio de aulas 

presenciais deverão reduzir as suas mensalidades nos termos do artigo 1º desta Lei. 

 

Parágrafo único. Entende-se por aulas presenciais aquelas que dependam da presença 

do aluno na unidade de ensino. 

 

Art. 3º. Na hipótese de o consumidor ter adquirido pacote anual, o prestador de serviço 

poderá: 

 

I - Restituir o valor recebido proporcional ao desconto estabelecido; 

 

II - Disponibilizar de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços; 

 

III - outro acordo a ser formalizado com o consumidor. 

 

Parágrafo único. Em caso de restituição, o prestador de serviço terá até 12 meses para 

sua efetivação, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública no Estado. 

 

Art. 4º. A redução de que trata a presente Lei será automaticamente suspensa com o fim 

da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, 

ou do Decreto nº 35.677 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão. 

 

Art. 5º. O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, 
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em especial, a Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão 

(PROCON-MA). 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto 

durar a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19 

ou o Decreto nº 35.677 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE 

MAIO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

6. LEI Nº 11.260 DE 18 DE MAIO DE 2020 

 

Altera a Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a criação do 

Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, da 

Administração Tributária do Estado do Maranhão, e o Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários, e dá outras providências. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 306, de 03 de março de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam excluídas as Classes A e B, Referências 1 a 6, dos Anexos I, IV e VII da 

Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017. 

 

Art. 2º. O § 8º do art. 24 da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 24. (...) (...) 

 

§ 8º O adicional a que se refere este artigo somente será incorporado para efeito de 

aposentadoria após 24 (vinte e quatro) meses do início de sua percepção.” (NR) 
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Art. 3º. O art. 14 da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescido 

do parágrafo único, o qual terá a seguinte redação: 

 

“Art. 14. (...) 

 

(...) 

 

Parágrafo único. A classe e a referência iniciais dos cargos de Auditor Fiscal da Receita 

Estadual e de Agente da Receita Estadual são Classe C, Referência 7, das tabelas específicas 

dos respectivos cargos do anexo VII desta Lei.” 

 

Art. 4º. Os servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – 

TAF, ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Agente da Receita 

Estadual que, em 28 de fevereiro de 2020, estejam: 

 

I - Na Classe A, Referências 1 e 2, serão reenquadrados na Classe C, Referências 7 e 8, 

respectivamente, das tabelas específicas dos respectivos cargos do anexo VII da Lei nº 10.765, 

de 29 de dezembro de 2017; 

 

II - Na Classe A, Referência 3, serão reenquadrados na Classe C, Referência 9, das 

tabelas específicas dos respectivos cargos do anexo VII da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro 

de 2017; 

 

III - Na Classe B, Referências 4, 5 e 6, serão reenquadrados na Classe C, Referência 9, 

das tabelas específicas dos respectivos cargos do anexo VII da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro 

de 2017. 

 

Art. 5º. Os servidores do grupo TAF manterão a data de exercício inicial nos cargos que 

ocupam, para fins de estágio probatório, progressão e estabilidade. 

 

Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

 

Art. 7º. Fica revogado o Anexo III da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 

de 1º de março de 2020. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 18 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 
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7. LEI Nº 11.265, DE 25 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o Boletim de Ocorrência, na Delegacia “Online”, nos crimes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado do Maranhão, 

durante a pandemia da COVID-19. 

 

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. Durante o período de duração da pandemia da COVID-19, causada pelo 

Coronavírus, no âmbito do Estado do Maranhão, o Boletim de Ocorrência, nos crimes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá ser realizado através de sítio da 

Delegacia On Line. 

 

Parágrafo único. No Boletim de Ocorrência deverá constar a opção da mulher de 

manifestar o interesse em requerer a medida protetiva de urgência, prevista na Lei Federal no 

11.340/2006. 

 

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE 

MAIO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

8. LEI Nº 11.267 DE 26 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o atendimento bancário no Estado do Maranhão durante o estado de 

calamidade causado pela pandemia de COVID-19 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: 
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Art. 1º. As agências bancárias deverão adotar as seguintes medidas preventivas e 

restritivas para a continuidade de suas atividades: 

 

I - Limitar o número de clientes em atendimento, evitando a aglomeração de pessoas, 

fixando a permanência de no máximo duas pessoas por grupo familiar, para que seja possível 

manter a distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas filas dos caixas e 

corredores; 

II - Medir a temperatura dos consumidores na entrada das agências; 

 

III - Higienizar as mãos dos consumidores com álcool em gel 70%, na entrada e na saída 

das agências bancárias; 

 

IV-Disponibilizar permanentemente os seguintes itens necessários para higienização 

das mãos: lavatório com água potável corrente, sabonete líquido ou produto antisséptico, 

toalhas de papel e lixeira para descarte ou dispensers com álcool em gel 70% em pontos 

estratégicos, destinados à higienização das mãos de colaboradores e clientes; 

 

V - Manter o estabelecimento arejado e ventilado. 

 

Art. 2º. Ficam as agências bancárias, públicas e privadas, em operação no Estado do 

Maranhão, obrigadas a disponibilizar pessoal su ciente a m de que os serviços sejam prestados 

de forma e ciente. 

 

§ 1º Considera-se forma e ciente para o setor de guichê de caixa o atendimento em até 

20 (vinte) minutos. 

 

§ 2º Considera-se forma e ciente para os demais setores, não especificado no parágrafo 

anterior, o atendimento em até 1h (uma hora). 

 

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no caput, as agências bancárias fornecerão 

aos usuários senhas numéricas de atendimento que identifiquem a instituição bancária e a 

agência, registrem o horário de entrada, inclusive na triagem, e ao final, o registro do horário 

de efetivo atendimento. 

 

Art. 3º. (Vetado).  

 

I - (Vetado). 

 

a) (Vetado). 

 

b) (Vetado). 

 

c) (Vetado). 

 

II - (Vetado). 

 

a) (Vetado). 

 

b) (Vetado). 
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c) (Vetado). 

 

Art. 4º. A fiscalização do cumprimento da presente Lei será de responsabilidade dos 

órgãos de defesa do consumidor. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto 

perdurar o estado de calamidade declarado em 19 de março de 2020, por meio do Decreto 

Estadual nº 35.672/2020. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE 

MAIO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

9.  LEI Nº 11.268, DE 27 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a proibição e aplicação de medidas com vistas ao estado de 

emergência em vigor, na forma 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. É vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, 

durante o período em que estiver em vigor o decreto estadual de emergência. 

 

Art. 3º. Nos locais de atendimento ao público deverá ser fornecido, obrigatoriamente, 

meios de higienização (álcool em gel 70%), com objetivo de conter a propagação de doenças. 

 

Art. 4º. No acesso de passageiros aos ônibus e vans deverá ser-lhes oferecido, 

obrigatoriamente, meios de higienização (álcool em gel 70%). 

 

Art. 5º. (Vetado). 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

enquanto perdurar o período de calamidade pública estadual. 
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE 

MAIO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

10.  LEI Nº 11.261 DE 25 DE MAIO DE 2020 

 

Autoriza a contratação, nos termos em que especifica, de 106 (cento e seis) 

profissionais médicos selecionados para o Projeto Mais Médicos para o Brasil e 

institui o Programa Reembolso - Saúde. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória no 312, de 30 de abril de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Esta Lei autoriza a contratação, nos termos em que especifica, de 106 (cento e 

seis) profissionais médicos selecionados para o Projeto Mais Médicos para o Brasil e institui o 

Programa Reembolso - Saúde. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS SELECIONADOS NO 

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

 

Art. 2º. Fica autorizada a contratação imediata de 106 (cento e seis) profissionais 

médicos, selecionados para o Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela União e 

referente ao Edital de Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, como medida de enfrentamento à pandemia COVID-19, infecção humana causada pelo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). 
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Parágrafo único. Em caso de aumento da demanda, o quantitativo de médicos 

contratados, na forma do caput deste artigo, poderá ser ampliado, de modo a alcançar as 65 

(sessenta e cinco) vagas disponibilizadas para a segunda chamada, no âmbito do programa 

federal. 

 

Art. 3º. A Secretaria de Estado da Saúde - SES fará publicar, no Diário Oficial do 

Estado, a convocação para comparecimento dos profissionais descritos no art. 2º desta Lei que 

deverão atender ao chamamento da Administração Pública Estadual no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. 

 

Art. 4º. Por ocasião do comparecimento ao órgão da Administração Pública Estadual 

incumbido da análise documental, os profissionais deverão comprovar o atendimento aos 

requisitos dispostos no item 2 do Edital de Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020, 

do Ministério da Saúde. 

 

Parágrafo único. Demonstrado o preenchimento das condições descritas no caput, será 

formalizado contrato temporário com o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Saúde - SES, com indicação da dotação orçamentária específica. 

 

Art. 5º. A lotação dos médicos contratados em razão desta Lei será feita de acordo com 

a conveniência e oportunidade da Administração Pública Estadual, tendo em vista as 

necessidades do Sistema Estadual de Saúde. 

 

Art. 6º. Compete ao Poder Executivo o pagamento de bolsa aos profissionais 

contratados somente enquanto perdurar o contrato a ser celebrado com o Estado do Maranhão, 

no mesmo valor da bolsa-formação estabelecida, pelo Governo Federal, no Edital de 

Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde. 

 

Art. 7º. A contratação autorizada por este Capítulo não implicará constituição de 

vínculo estatutário ou empregatício com a Administração Pública. 

 

Art. 8º. A contratação temporária a que se refere esta Lei vigorará pelo prazo máximo 

de seis meses, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, podendo ser 

antecipadamente rescindida, unilateralmente pelo Poder Público, quando sobrevier a 

contratação pela União, por meio do Ministério da Saúde, ou quando da extinção do estado de 

calamidade pública declarado pelo Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, o que ocorrer 

primeiro. 

 

Art. 9º. Naquilo que não conflitar com esta Lei, aplica-se a Lei n º 6.915, de 11 de abril 

de 1997, à contratação temporária autorizada por este Capítulo. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO PROGRAMA REEMBOLSO – SAÚDE 

 

Art. 10º. Fica instituído o Programa Reembolso - Saúde destinado a assegurar a 

acomodação de profissionais de saúde da rede estadual que atendam pacientes contaminados 

por COVID-19, ou que diretamente realizem exames para detecção do Coronavírus (SARS- 

CoV-2), e que não possam retornar para suas residências em virtude do risco de exposição de 

suas famílias ao vírus. 
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Art. 11º. O Programa Reembolso - Saúde garantirá, aos profissionais da saúde, 

hospedagem em hotéis, apart-hotel e similares que disponham de condições adequadas para 

assegurar o repouso desses trabalhadores. 

 

Art. 12º. Para execução do Reembolso - Saúde, o Estado do Maranhão, por meio da 

Secretaria de Estado da Saúde - SES, ressarcirá o profissional da saúde dos gastos realizados 

com a utilização das acomodações oferecidas pelos estabelecimentos referidos no art. 11 desta 

Lei. 

 

§ 1º A contratação da hospedagem deve ser formalizada, mediante instrumento escrito, 

entre o profissional da saúde e o estabelecimento de hospedagem. 

 

§ 2º O reembolso será precedido de apresentação do contrato de hospedagem, bem como 

de declaração atualizada do contratado de que o profissional da saúde continua a se utilizar das 

acomodações das unidades de hospedagem. 

 

§ 3º O reembolso será limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, mesmo que o 

contrato consigne valor superior. 

 

Art. 13º. Para participar do Programa Reembolso - Saúde, o profissional da saúde 

vinculado à rede estadual deve formalizar requerimento, junto à Secretaria de Estado da Saúde 

- SES, que deverá ser instruído com: 

 

I - Declaração, por escrito, de que atende diretamente pacientes contaminados por 

COVID-19 e que não pode retornar para sua residência em virtude do risco de exposição de sua 

família ao Coronavírus (SARS-CoV-2); 

 

II - Cópia do documento de identificação do profissional da saúde; 

 

III - Cópia do contrato de hospedagem. 

 

Parágrafo único. A autenticidade dos documentos exigidos nos incisos I a III deste artigo 

poderá ser atestada por servidor público vinculado à SES, na forma do art. 3º da Lei Federal nº 

13.726, de 8 de outubro de 2018. 

 

Art. 14º. Além das medidas de controle de responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Saúde, o Programa Reembolso - Saúde contará com ações de auditoria realizadas pela 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle - STC. 

 

Parágrafo único. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado 

do Maranhão - PROCON também atuará na fiscalização do Programa Reembolso - Saúde com 

vistas a evitar ou repelir preços abusivos por parte dos estabelecimentos de hospedagem. 

 

Art. 15º. O uso de unidades de hospedagem para finalidades diversas da prevista no art. 

11 desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) vezes o valor do reembolso do qual o 

profissional é beneficiário, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 

Art. 16º. O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, a relação contratual 

entre o profissional da saúde e o estabelecimento de hospedagem, assim como o reembolso 
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autorizado por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou subsidiária do Poder Público 

perante o contratado. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17º. O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o disposto nesta Lei, em 

especial para estabelecer o prazo para reembolso, as estratégias destinadas a evitar que os 

valores a ser reembolsados a cada profissional de saúde sejam desproporcionais entre si, bem 

como o limite máximo de beneficiários por mês, à vista da demanda. 

 

Art. 18º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Saúde, as quais poderão ser suplementadas, 

se necessário. 

 

Art. 19º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 20º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

11. LEI Nº 11.262 DE 25 DE MAIO DE 2020 

 

Antecipa para 15 de maio de 2020 o feriado estadual de 28 de julho, data magna do 

Estado, ocasião em que se comemora a adesão do Maranhão à Independência do 

Brasil e dispõe sobre a restrição temporária da circulação de veículos automotores 

nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas no território dos municípios 

da Ilha do Maranhão (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa). 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 313, de 08 de maio de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 
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a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica antecipado para 15 de maio o feriado estadual de 28 de julho, instituído 

pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro de 1964, data magna do Estado, em que se comemora a 

adesão do Maranhão à Independência do Império do Brasil. 

 

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput: 

 

I - Refere-se exclusivamente ao exercício de 2020, em razão da necessidade de 

fortalecimento das medidas preventivas e restritivas destinadas à contenção e prevenção da 

COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS - CoV-2); 

 

II - Não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as respectivas solenidades, 

comemorações e atividades que reiterem a relevância e o valor histórico-cultural da ocasião 

para o Estado do Maranhão. 

 

Art. 2º. Com vistas a garantir a efetividade da decisão judicial proferida pela Vara de 

Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0813507- 41.2020.8.10.0001, durante o período compreendido entre os dias 11 e 14 de maio 

de 2020,  ca determinada a restrição da circulação de veículos automotores nas rodovias 

estaduais e nas vias públicas localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão (São 

Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), independentemente de sua localidade 

de licenciamento. 

 

§ 1º A restrição da circulação de veículos a que se refere o caput deste artigo dar-se-á 

na forma de rodízio que será realizado nos seguintes moldes: 

 

I - Nos dias 11 e 13 de maio de 2020, somente poderão circular veículos cujos dígitos 

finais da placa sejam ímpares; 

 

II - Nos dias 12 e 14 de maio de 2020, somente poderão circular veículos cujos dígitos 

finais da placa sejam pares. 

 

§ 2º A restrição de que trata este artigo se iniciará às 0h00 (zero hora) do dia 11 de maio 

de 2020 e vigorará até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 

de maio de 2020. 

 

§ 3º Caberá aos Municípios dispor sobre a regulamentação e execução de medidas nas 

vias sob jurisdição municipal, inclusive quanto ao art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro - 

CTB (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

 

Art. 3º. Ficam excluídos da restrição de circulação prevista nesta Lei, sem prejuízo de 

outras exceções constantes das normas municipais: 

 

I - Ambulâncias, devidamente identificadas conforme normas técnicas; 

 

II - Veículos a serviço de instituições de assistência médico-hospitalar, a exemplo de 

hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; 
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III - Veículos vinculados ao Sistema de Segurança Pública, em especial os da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Maranhão e Polícia Civil do Estado do Maranhão, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal; 

IV - Os veículos vinculados ao Sistema Único de Saúde, em especial os da Secretaria 

de Estado da Saúde- SES, da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e das 

Secretarias Municipais de Saúde; 

 

V - Os veículos vinculados ao Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão; 

 

VI - Veículos vinculados à Defesa Civil, às Forças Armadas e aos conselhos tutelares; 

 

VII - Veículos institucionais vinculados ou a serviço dos Poderes Judiciário e 

Legislativo, bem como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB; 

 

VIII - Caminhões, guinchos e veículos de vigilância privada e transporte de valores; 

 

IX - Veículos de transportes coletivos e de lotação que estejam autorizados a operar por 

normas estaduais e municipais; 

 

X - Mototáxis e táxis, devidamente autorizados a operar o serviço, e veículos vinculados 

a serviço de transporte acionados por aplicativos; 

 

XI - Veículos vinculados à fiscalização de trânsito, à fiscalização ambiental e de defesa 

do consumidor, bem como os vinculados à fiscalização sobre alimentos e produtos de origem 

animal e vegetal; 

 

XII - Veículos vinculados aos serviços de saneamento básico, à geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, iluminação, gás e combustíveis, assim como 

os vinculados aos serviços de telecomunicações, serviços postais e internet; 

 

XIII - Veículos institucionais vinculados aos órgãos e entidades do Poder Executivo 

cujo funcionamento esteja autorizado pelo Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020; 

 

XIV - Veículos funerários; 

 

XV - Veículos de coleta de lixo; 

 

XVI - Veículos de órgãos e profissionais de imprensa, em serviço, e os de reportagem 

voltados à cobertura jornalística; 

 

XVII - Veículos pertencentes a Missões Diplomáticas, Delegações Especiais, 

Repartições Consulares de Carreira e de Representações de Organismos Internacionais, 

devidamente registrados e emplacados conforme disposições específicas; 

 

XVIII - Veículos conduzidos por ou destinados à condução de: 

 

a) pessoa com deficiência da qual decorra comprometimento de mobilidade; 
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b) pessoa com doença crônica que comprometa sua mobilidade ou que realize 

tratamento continuado debilitante de doença grave, como quimioterapia para 

tratamento oncológico. 

 

XIX – Veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios e produtos 

farmacêuticos comercializados por meio de aplicativos. 

 

Parágrafo único. Também ficam excepcionados da restrição de circulação os veículos 

pertencentes a profissionais da saúde e a todos os trabalhadores de estabelecimentos de saúde 

em deslocamento, exclusivamente para desempenho de sua atividade, devidamente 

comprovado. 

 

Art. 4º. Nos casos de descumprimento das regras restritivas à circulação de veículos 

automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas no território dos municípios 

da Ilha do Maranhão (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) previstas nesta 

Lei, as autoridades competentes devem apurar a prática: 

 

I - Da infração de trânsito prevista no art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB 

(Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); 

 

II - Da infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, 

de 20 de agosto de 1977. 

 

Art. 5º. Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos sobre as normas 

desta Lei ao Secretário-Chefe da Casa Civil, que os responderá por escrito, também podendo 

editar atos complementares. 

 

Art. 6º. Caberá às Prefeituras Municipais dispor sobre a fiscalização e regras para a 

execução do rodízio excepcional, apoiado em razões sanitárias, ora instituído. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

12. LEI Nº 11.263 DE 25 DE MAIO DE 2020 

 

Estabelece os critérios para aplicação de multa aos bancos que inobservarem as normas 

estaduais destinadas à prevenção e contenção da COVID-19 e violarem os direitos 

básicos do consumidor de proteção à vida, saúde e segurança. 
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Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 314, de 08 de maio de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Os bancos que inobservarem os protocolos de segurança fixados, nas normas 

estaduais, destinados à prevenção e contenção da COVID-19 e à proteção da saúde dos 

consumidores, sujeitam- se à sanção administrativa de multa cujos critérios para aplicação são 

os constantes desta Lei. 

 

Art. 2º. Em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional declarada, 

pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, da declaração 

do estado de pandemia de COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e do 

Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública no 

Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela COVID-19 

(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o descumprimento das medidas sanitárias 

previstas nas normas estaduais, destinadas à prevenção e contenção da COVID-19 e à proteção 

da saúde dos consumidores caracteriza infração gravíssima aos direitos do consumidor. 

 

Art. 3º. O valor da pena-base, considerando a fundamentalidade do direito à saúde, a 

gravidade da pandemia e o porte dos bancos, será de R$ 504.612,18 (quinhentos e quatro mil, 

seiscentos e doze reais e dezoito centavos), que corresponde a 474.215 (quatrocentos e setenta 

e quatro mil e duzentas e quinze) vezes o índice de 1,0641, de acordo com o art. 57, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Art. 4º. Para fixação da pena definitiva, a autoridade administrativa considerará a 

eventual ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, na forma dos arts. 25 e 26 do 

Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. 

 

Art. 5º. Consideram-se circunstâncias agravantes: 

 

I - Ser o infrator reincidente, na forma do art. 27 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de 

março de 1997; 

 

II - Ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagens 

indevidas; 

 

III - Trazer a infração consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

 

IV - Deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para 

evitar ou mitigar suas consequências; 

 

V - Ter o infrator agido com dolo; 

 

VI - Ocasionar a infração dano coletivo ou ter caráter repetitivo; 
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VII - Ter a infração ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta 

anos ou de pessoas portadoras de de ciência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; 

 

VIII - Dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; 

 

IX - Ser a infração praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da 

condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade. 

 

Parágrafo único. Cada circunstância agravante implica o aumento de 1/2 (um meio) do 

valor da pena base. 

 

Art. 6º. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

 

I - Ser o infrator primário; 

 

II - Ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato 

reparar os efeitos do ato lesivo. 

 

Parágrafo único. Cada circunstância atenuante implica a diminuição de 1/3 (um terço) 

do valor da pena. 

 

Art. 7º. A multa será reduzida em: 

 

I - 50% (cinquenta por cento), se o pagamento ocorrer em até 10 (dez) dias da 

notificação pessoal ou da juntada do Aviso de Recebimento da comunicação que dá ciência da 

decisão final da autoridade administrativa competente para aplicação da penalidade; 

 

II - 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento ocorrer antes da inscrição em dívida 

ativa do Estado do Maranhão. 

 

Art. 8º. O valor da multa será recolhido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos 

Direitos do Consumidor - FPDC, instituído pela Lei n º 8.044, de 19 de dezembro de 2003. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LE- GISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 
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13. LEI Nº 11.264 DE 25 DE MAIO DE 2020 

 

Institui a Retribuição por Reforço Voluntário à Administração Penitenciária 

(RVAP), parcela indenizatória a ser concedida aos servidores da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária - SEAP nos termos que especifica. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 315, de 11 de maio de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Retribuição por Reforço Voluntário à Administração 

Penitenciária (RVAP), concedida ao servidor, efetivo ou temporário, da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária - SEAP que, em caráter voluntário, participar de serviço de 

apoio ao sistema penitenciário estadual, nos termos desta Lei e do respectivo regulamento. 

 

§ 1º O serviço voluntário a que se refere o caput deste artigo consistirá em reforço à 

proteção e cuidado de bens públicos e de pessoas nos estabelecimentos penais estaduais, bem 

como ao exercício de atividades inerentes aos cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias. 

 

§ 2º A execução do reforço voluntário ocorrerá em turnos adicionais, por meio de escala 

diferenciada executado pelo servidor, sem prejuízo de sua escala regular de serviço, conforme 

planejamento realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, de 

acordo com a natureza do trabalho a ser desenvolvido e na forma do regulamento. 

 

Art. 2º. A RVAP consiste em parcela indenizatória decorrente da prestação de trabalho 

de natureza penitenciária, sendo vedado o pagamento de hora extra durante o período do 

Reforço de que trata esta Lei. 

 

Parágrafo único. O valor da RVAP será definido em Decreto do Poder Executivo. 

 

Art. 3º. A Retribuição por Reforço Voluntário à Administração Penitenciária (RVAP) 

não será incorporada, para quaisquer efeitos, inclusive previdenciário, à remuneração do 

servidor, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, as 

quais poderão ser suplementadas, se necessário. 

 

Art. 5º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

14. LEI Nº 11.270, DE 1º DE JUNHO DE 2020. 

 

Suspende os prazos relativos aos concursos públicos, em razão da pandemia do 

covid-19 (coronavírus). 

 

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 sobrestada a validade dos concursos públicos realizados, 

independentemente de homologação, anteriormente à publicação do Decreto nº 35.677, de 

2020, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pelo Estado do 

Maranhão. 

 

§1º Para os fins deste artigo, consideram-se todos os concursos públicos sob a 

responsabilidade dos poderes do Estado, englobando a administração direta ou indireta, que 

tenham sido realizados e ainda não finalizados até a edição do Decreto nº 35.677, de 2020, no 

âmbito do Estado do Maranhão. 

 

§ 2º Será considerada a data de publicação do Decreto nº 35.677, de 2020, no âmbito do 

Estado do Maranhão, para efeitos do sobrestamento de que trata o caput deste artigo. 

 

§ 3º Os prazos de validade dos concursos públicos mencionados no caput deste artigo 

passam a ser contados a partir do dia seguinte ao término do período de calamidade pública. 

 

§ 4º Os responsáveis pela organização dos concursos públicos devem publicar em 

veículo oficial e site institucional a suspensão dos prazos. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

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

JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

15. LEI Nº 11.271, DE 2 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre normas de concursos públicos para profissionais da área de saúde que 

atuaram no combate à COVID-19, no âmbito da Administração Pública Estadual 

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. Os concursos públicos para os profissionais da área de saúde no âmbito da 

Administração Pública Estadual do Estado do Maranhão deverão contar, como título, o tempo 

de serviço prestado, aos hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou federal e hospitais 

privados, pelos profissionais de saúde que atuaram diretamente no combate à COVID-19, 

causada pelo Coronavírus, durante o tempo de vigência do Estado de Calamidade. 

 

§ 1º O tempo de serviço prestado pelo profissional de saúde para contar como título 

deverá ser de, no mínimo, 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas no combate direto à 

COVID-19. 

 

§ 2º Consideram-se beneficiados por esta Lei todos os profissionais das unidades 

destacadas para o tratamento da COVID-19 que atuam na linha de frente, tais como auxiliar de 

serviços gerais, motorista de ambulância, porteiro, maqueiro e similares. 

 

Art. 2º. O tempo de serviço, para que possa contar como título, deverá ser atestado pelo 

Diretor-Geral do Hospital da Rede Pública ou Privada em que o profissional da área de saúde 

prestou serviço. 

 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.  

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE 

JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

16. LEI Nº 11.272, DE 2 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão contratual – cláusula 

de fidelidade – nos contratos mantidos por consumidores com empresas de 

telefonia, tv a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for 

reconhecido a situação de calamidade pública 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 vedado às operadoras nos contratos mantidos por consumidores, a cobrança 

de multa contratual, em decorrência da cláusula de fidelidade, por empresas de telefonia fixa 

ou móvel, tv a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for reconhecida a 

situação de Calamidade Pública no Estado do Maranhão. 

 

Parágrafo único. As medidas estabelecidas na presente Lei deverão ser observadas 

enquanto perdurar a Calamidade Pública em nível estadual, conforme determinação dos órgãos 

governamentais competentes. 

 

Art. 2º. (Vetado). 

 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no tocante ao estabelecimento 

de normas para a sua efetiva aplicação e fiscalização. 

 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE 

JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 
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MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

17. LEI Nº 11.273, DE 3 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre as Diretrizes para o enfrentamento do Estado de Calamidade Pública 

decorrente da Pandemia da COVID-19/CORONAVÍRUS, 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. Esta Lei dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Público para 

o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, no 

âmbito do Estado do Maranhão. 

 

Parágrafo único. As medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da 

coletividade e serão implementadas em consonância com as orientações da Organização 

Mundial da Saúde - OMS -, observadas as seguintes diretrizes: 

 

I - Promoção de diálogo, cooperação e interação entre União, Estado e municípios; 

 

II - Intersetorialidade, transversalidade e integração das políticas públicas; 

 

III - Articulação entre as ações do poder público e da sociedade civil; 

 

IV - Ampla divulgação das medidas planejadas e em execução, bem como de seus 

resultados. 

 

Art. 2º.  Para fins desta Lei, considera-se: 

 

I - Isolamento a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios 

de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de maneira a evitar a contaminação 

ou a propagação da COVID-19; 

 

II - Quarentena a restrição de atividades ou a separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, meios de 

transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 

contaminação ou a propagação da COVID-19. 

 

Art. 3º. Para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, poderão ser adotadas pela 

autoridade competente as seguintes medidas, entre outras: 

 

I - Isolamento; 

 

II - Quarentena; 
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III - Determinação de realização dos seguintes procedimentos, com respaldo em ordem 

judicial quando for necessária determinação compulsória: 

 

a) exames médicos; 

 

b) testes laboratoriais; 

 

c) coleta de amostras clínicas; 

 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; 

e) tratamentos médicos específicos. 

 

IV - Estudo ou investigação epidemiológica; 

 

V - Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

 

VI - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa, em dinheiro; 

 

VII - (Vetado). 

 

VIII - Garantia do direito da população ao acesso a medicamentos solicitados por meio 

remoto; 

 

IX - Garantia do direito da população ao acesso aos serviços e às ações de saúde na 

modalidade virtual, observada a regulamentação profissional das categorias de saúde 

envolvidas; 

X - Incentivo à contratação de médicos e profissionais de saúde, independentemente da 

nacionalidade, para atuação na prestação de ações e serviços de saúde; 

 

XI - garantia de acesso a itens de higiene para públicos considerados de risco para 

complicações de saúde decorrentes da COVID-19; 

 

XII - (Vetado). 

 

XIII - incentivo da testagem massiva da população para a COVID-19, em todas as 

regiões sanitárias, com vistas a identificar as pessoas contaminadas, garantir o isolamento social 

de pessoas assintomáticas e minimizar a propagação do coronavírus, de acordo com o perfil 

epidemiológico de cada região sanitária. 

 

§ 1º (Vetado). 

 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

 

I - O direito de serem informadas permanentemente sobre seu estado de saúde, na forma 

de regulamento; 

 

II - O direito à assistência à família, na forma de regulamento; 
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III - O direito de receberem tratamento gratuito na rede pública de saúde. 

 

§ 3º As pessoas que não cumprirem as medidas previstas neste artigo ficarão sujeitas à 

responsabilização, se houver previsão em lei. 

 

§ 4º Quando não houver leitos disponíveis nos hospitais públicos ou particulares 

credenciados no Sistema Único de Saúde - SUS -, o gestor de saúde, na forma de regulamento, 

poderá requisitar a internação, nos hospitais da rede privada, de pessoas infectadas pelo 

coronavírus. 

 

§ 5º O Estado poderá realizar parcerias com estabelecimentos públicos e privados com 

o objetivo de realizar os procedimentos compulsórios de que trata o inciso III do caput deste 

artigo sem cobrança de taxas adicionais, na forma de regulamento. 

 

Art. 4º. Com o objetivo de ampliar o alcance do combate aos efeitos da pandemia da 

COVID-19, poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

 

I - Designação de um órgão central de contingência da pandemia de COVID-19, 

composto por membros que possuam qualificação técnica adequada, com atribuições de 

envolvimento e coordenação dos profissionais da área de saúde, bem como atribuições de 

acompanhamento e monitoramento das atividades econômicas e de vulnerabilidade social, para 

o desenvolvimento de ações e cientes contra a propagação do coronavírus no Estado do 

Maranhão e para a redução de seus impactos na economia e na capacidade de subsistência dos 

indivíduos e das empresas; 

 

II - Incentivo à implementação de campanha educativa iformando a população sobre 

contágio, prevenção, sintomas e tratamento de doença epidêmica; 

 

III - Combate, especialmente por meio de campanhas publicitárias, da divulgação ou do 

compartilhamento, por qualquer meio, de notícia ou informação sabidamente falsa ou 

prejudicialmente incompleta que altere, corrompa ou distorça a verdade acerca de epidemias, 

endemias e pandemias, especialmente da pandemia de COVID-19, em prejuízo do interesse 

público de zelar pela saúde da população; 

 

IV - Estímulo à proteção dos agentes públicos estaduais afetados pela pandemia de 

COVID-19, por meio de autorização, quando necessária e possível, de abono de faltas, adoção 

de trabalho remoto e prorrogação de licença para tratamento de saúde, bem como por meio de 

esforços para evitar o corte de benefícios e auxílios e para manter os vínculos com o Estado dos 

servidores ocupantes de função pública e de cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração, dos empregados públicos e dos contratados pelo poder público; 

 

V - Garantia de apoio psicológico aos profissionais de saúde do Estado do Maranhão 

envolvidos nos atendimentos relacionados à pandemia de COVID-19; 

 

VI - (Vetado). 

 

VII - (Vetado). 

 

VIII - incentivo à colaboração entre o Poder Público, empresas privadas, pessoas físicas 

e entidades da sociedade civil para a aquisição permanente ou para a utilização temporária, a 
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título não oneroso, de bens móveis e imóveis destinados ao combate dos efeitos da pandemia 

de COVID-19 e às ações de saúde. 

 

Parágrafo único. (Vetado). 

 

Art. 5º. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual compartilharão entre 

si e com as administrações municipais e federal os dados essenciais à identificação de pessoas 

infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus causador da COVID-19, com a 

finalidade exclusiva de evitar sua propagação. 

 

§ 1 º A obrigação a que se refere o caput estende-se às pessoas jurídicas de direito 

privado, que devem fornecer de imediato os dados para as autoridades públicas competentes. 

 

§ 2º O órgão estadual competente manterá públicos e atualizados os dados sobre os 

óbitos confirmados e sobre os casos, confirmados, suspeitos e em investigação, de 

contaminação pelo coronavírus, resguardado o direito ao sigilo das informações pessoais. 

 

Art. 6º. Todos os cidadãos deverão colaborar com as autoridades sanitárias na 

comunicação imediata de: 

 

I - Possíveis contatos com pessoas contaminadas pela COVID-19; 

 

II - Circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação da COVID-19. 

 

Art. 7º. Poderá ser dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

de COVID-19, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária e durará enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. 

 

§ 2º As contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão imediatamente 

disponibilizadas em site oficial específico co na internet. 

 

Art. 8º. O serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros 

será prestado segundo padrões sanitários capazes de mitigar ou conter a propagação de vírus e 

bactérias, com a observância, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente 

da pandemia de COVID-19, das seguintes diretrizes: 

 

I - Intensificação dos procedimentos de higienização dos veículos e das edificações, nos 

termos de protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, 

principalmente nos locais de maior fluxo de passageiros e nas superfícies que entram em 

contato com as mãos dos usuários; 

 

II - Redução da lotação máxima dos veículos, de acordo com os critérios estabelecidos 

pela autoridade sanitária competente, na forma de regulamento. 

 

Parágrafo único. O Poder Público poderá, durante a vigência do estado de calamidade 

pública de que trata esta lei, adotar medidas para viabilizar a manutenção das condições dos 
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contratos administrativos de serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano, bem 

como de outros contratos de prestação de serviços contínuos de mão de obra não eventual. 

 

Art. 9º. O Estado poderá estabelecer parcerias com os estabelecimentos públicos e 

privados, com o objetivo de adotar medidas que visem à proteção da saúde do consumidor, 

promovendo a disponibilização das orientações e dos recursos necessários à higienização 

pessoal para prevenir a transmissão de doenças, na forma de regulamento. 

 

§ 1º Nas parcerias a que se refere o caput, o Estado incentivará os estabelecimentos 

mencionados a adotarem outras medidas de prevenção que se fizerem necessárias, incluindo 

medidas de organização de seus atendimentos destinadas a evitar aglomerações. 

§ 2º Na adoção das medidas de organização de atendimento a que se refere o § 1º, o 

responsável pelo estabelecimento observará as normas vigentes relativas ao direito a 

atendimento prioritário. 

 

Art. 10º. Para fins de proteção do consumidor, o Estado poderá adotar as seguintes 

medidas: 

 

I - Limitação do volume de aquisição de produtos higiênicos, alimentícios e fármacos 

durante a pandemia de COVID-19; 

 

II - Proteção aos consumidores de serviços de telecomunicações no sentido de punir as 

interrupções injustificadas do acesso a esses serviços; 

 

III - (Vetado). 

 

IV - Combate à elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou serviços, em 

especial os utilizados no combate ou na prevenção da pandemia de COVID-19, ressalvada a 

oscilação natural de preço para adequação de oferta e demanda afim de se evitar a escassez; 

 

V - Combate à cobrança não prevista no instrumento contratual, pelas instituições de 

ensino, do envio eletrônico de atividades pedagógicas regulares. 

 

Art. 11º. Para fins de redução das perdas econômico-financeiras sofridas pelos 

estabelecimentos agropecuários, agroindustriais de pequeno porte ou artesanais, industriais e 

comerciais e prestadores de serviço que tiverem suspensas ou reduzidas suas atividades por ato 

do poder público que objetive o enfrentamento da pandemia de COVID19 ou por efeito de ato 

dessa natureza, o Estado poderá adotar as seguintes medidas: 

 

I - Adoção de providências visando à não interrupção do fornecimento dos serviços 

públicos sob responsabilidade do Estado, ainda que haja inadimplência ou atraso no pagamento 

das tarifas ou taxas relativas a esses serviços; 

 

II - Avaliação da possibilidade de suspensão temporária de novos reajustes das tarifas 

dos serviços públicos sob a responsabilidade do Estado; 

 

III - (Vetado). 

 

IV - Avaliação da possibilidade de prorrogação do pagamento de tributos, multas e 

demais encargos de mesma natureza, na via administrativa ou judicial, durante o período de 
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vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, respeitadas 

as medidas sujeitas à reserva legal; 

 

V - Avaliação da possibilidade de suspensão temporária dos procedimentos de cobrança 

de dívidas tributárias e não tributárias, bem como de parcelamento do pagamento de débito 

consolidado, no período em que perdurar o estado de calamidade pública; 

 

VI - Avaliação da possibilidade de redução ou eliminação da carga tributária incidente 

sobre produtos para a prevenção e o tratamento da COVID-19; 

 

VII - (Vetado). 

VIII - (Vetado). 

 

Art. 12 º. O Estado, em articulação com a União e os municípios, poderá adotar medidas 

de proteção social de grupos vulneráveis da população, destinadas a reduzir os efeitos 

socioeconômicos decorrentes das ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19, de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

 

I - (Vetado).  

a) (Vetado).  

b) (Vetado).  

c) (Vetado).  

d) (Vetado). 

e) (Vetado).  

f) (Vetado).  

g) (Vetado). 

 h) (Vetado). 

 

II - Assistência alimentar às famílias de estudantes matriculados na educação básica da 

rede estadual de ensino ou em instituição educacional conveniada com o Estado; 

 

III - Proteção à população em situação de rua, de modo a garantir, nos termos de 

regulamento: 

 

a) segurança alimentar, com a oferta de refeições diárias; 

  

b) condições adequadas para o abrigo e o acolhimento temporário; 

 

c) acesso à água potável para consumo próprio e para higiene pessoal, observada, 

quando couber, a competência de entidade municipal autônoma; 

 

d) informações sobre os riscos de contaminação e sobre as medidas de proteção 

adequadas. 

 

§ 1º O disposto no inciso I do art. 11 estende-se aos grupos vulneráveis da população a 

que se refere o caput. 

 

§ 2º As medidas de proteção destinadas à população em situação de rua, a que se refere 

o inciso III do caput, não incluirão o recolhimento e a internação compulsórios. 
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Art. 13º. O Estado poderá adotar medidas voltadas para a continuidade, em seu 

território, da produção agropecuária e da pesca artesanal, bem como para a continuidade do 

abastecimento dos centros consumidores, conforme critérios definidos em regulamento, 

observadas as seguintes diretrizes: 

 

I - Estímulo à produção e à comercialização de alimentos, com atenção especial a 

agricultores familiares e pequenos produtores rurais, por meio da aquisição direta de produtos 

agroalimentares com procedimentos simplificados; 

 

II - Dinamização do abastecimento dos centros consumidores por meio de: 

 

a) apoio ao desenvolvimento de sistemas de aquisição direta com entrega em domicílio; 

 

b) doação de alimentos para famílias de baixa renda; 

 

c) manutenção, quando possível, de aquisições diretas de produtos da agricultura 

familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para assistência alimentar 

às famílias dos estudantes. 

 

Art. 14º. O Estado prestará o auxílio necessário para resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, em consonância com o 

disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020. 

 

Art. 15º. O Estado contribuirá para a identificação dos beneficiários de auxílios 

emergenciais instituídos pela União. 

 

Art. 16º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, 

relativamente aos arts. 1º a 15, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente 

da pandemia de COVID-19, estabelecido pelo Decreto nº 35.677, de 2020, do Estado do 

Maranhão. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE 

JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

18. LEI Nº 11.274, DE 04 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações 

financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores 
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públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados, no âmbito do 

Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam em caráter excepcional suspensas as cobranças de empréstimos 

consignados (ou seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais e 

municipais e empregados públicos e privados, ativos e inativos, tantos civis quanto militares, 

junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada 

pelo novo coronavírus (COVID-19): 

Art. 2º. Pelo período de três meses ou enquanto perdurar o estado de emergência pública 

de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o órgão pagador da administração 

pública direta e indireta do Estado e Municípios, não realizará o desconto salarial do valor 

correspondente às parcelas de empréstimos e financiamentos consignados em folha de 

pagamento de servidores e empregados públicos ativos e inativos. 

Art. 3º. Findo o estado de emergência pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, as instituições financeiras conveniadas deverão oferecer condições 

facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas durante o período de suspensão a que se 
refere o caput, assegurado o parcelamento do valor em atraso em no mínimo doze meses. 

§1º Para fins de parcelamento do valor total das parcelas em atraso, o limite de 

comprometimento da renda do servidor ou empregado público poderá ser ampliado em até seis 
por cento, na forma do regulamento. 

§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária sobre o valor das parcelas 

não pagas, cujo vencimento tenha ocorrido a partir de 20 de março de 2020 até o encerramento 
do estado de emergência pública. 

Art. 4º. As instituições financeiras não poderão realizar qualquer tipo de cobrança, 

sendo vedada a inscrição do nome dos devedores nos bancos de dados dos órgãos de restrição 
ao crédito. 

Art. 5º.  Fica assegurada ao servidor ou empregado público a opção pela manutenção 

do desconto salarial autorizado perante o respectivo órgão pagador. 

Parágrafo único. O servidor ou empregado deverá ratificar perante o órgão pagador a 
autorização para manutenção do desconto em sua folha de pagamento. 

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 04 de junho de 2020.  

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 
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19. LEI Nº 11.277, DE 10 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre punição para quem divulgar “Fake News” no Estado do Maranhão. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISL0ATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica proibida a divulgação de Fake News sobre pandemias, endemias e 

epidemias vigentes no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. Entende-se por Fake News no âmbito desta Lei a distribuição 

individual de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio, ou mídias sociais. 

 

Art. 2º. Sempre que o cidadão ou cidadã divulgar uma informação, deixando claro que 

se trata de uma opinião pessoal, tal ato não será considerado como Fake News. 

 

Art. 3º. O propagador ou propagadora de Fake News, estará sujeito a seguinte punição: 

 

I – Multa que pode variar entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e R$ 10.000,00 

(Dez mil reais) dependendo do grau de prejuízo causado a sociedade pela propagação da Fake 

News. 

 

Art. 4º. A multa de que trata o inciso I, do Art.3º, dessa Lei, pode dobrar em caso de 

reincidência por parte do propagador ou propagadora da Fake News. 

 

Parágrafo único. Em caso de arrependimento voluntário e eficaz reparação da 

informação inverídica, Fake News, publicizada pelo próprio autor da divulgação original, a 

multa prevista no Inciso I do artigo 3º. desta lei  fica reduzida à metade. 

 

Art. 5º. Todo recursos oriundos das multas de que trata esse Projeto de Lei, será 

destinado ao combate às pandemias, endemias e epidemias no Estado do Maranhão. 

 

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.  

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

20. LEI Nº 11.282, DE 18 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notificarem o 

Laboratório Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de 

Estado da Saúde em caso de suspeição ou confirmação de casos de Coronavírus 
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(COVID-19) e outras doenças infecciosas, 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. Os laboratórios de análises clínicas e todas as instituições e empresas que 

realizam exames para identificação de doenças contagiosas deverão notificar imediatamente o 

Laboratório Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado da Saúde 

da ocorrência de suspeição ou confirmação de casos de doenças classificadas como endemias, 

epidemias ou pandemias, inclusive no caso do novo Coronavírus (COVID-19) e outras doenças 

infecciosas, no Estado do Maranhão. 

 

Art. 2º. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração 

pública federal, estadual e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas 

pelo novo Coronavírus (COVID-19), com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação, 

conforme disposto no art. 6º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

Parágrafo único. os casos de divulgação ou compartilhamento de dados que não sejam 

exclusivamente usados para a notificação obrigatória dos órgãos de saúde serão comunicados 

imediatamente pelos cidadãos, laboratórios ou órgão público que recebeu a informação de 

natureza sigilosa, ao Ministério Público Estadual e para a Polícia Civil, para instauração de 

inquérito, além da responsabilização nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018 – Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

Art. 3º. O descumprimento do previsto nesta Lei constituirá infração sanitária, prevista 

nos arts. 100 a 108 da Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998 - Código de Saúde 

do Estado de Maranhão. 

 

Parágrafo único. A ausência de notificação pelas empresas ou instituições que realizam 

exames laboratoriais, nos termos do art. 1º, acarretará ao infrator e a seus representantes legais 

as sanções constantes do art. 109 e seguintes da Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro 

de 1998 - Código de Saúde do Estado de Maranhão. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE 

JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 
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MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

21. LEI Nº 11.281, DE 17 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre a vedação da suspensão e/ou cancelamento dos planos de saúde por 

falta de pagamento, durante a vigência do plano de contingência da nova 

coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  Fica vedado às operadoras de planos de saúde a suspender e/ou o cancelar os 

planos de saúde, individuais e coletivos, por falta de pagamento, durante o período em que 

estiver em vigor as medidas de combate ao Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2º. Após o fim das restrições decorrentes de tais medidas, as operadoras de planos 

de saúde, antes de proceder a suspensão e/ou o cancelamento do plano de saúde em razão da 

inadimplência anterior a março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito aos seus 

usuários/clientes. 

 

Art. 3º. O débito consolidado durante o período a que se refere o art. 1º desta lei, não 

poderá ensejar a suspensão e/ou o cancelamento do plano de saúde, devendo ser adotadas as 

medidas cabíveis, sendo vedadas a cobrança de juros e multa. 

 

Art. 4º. Os efeitos desta Lei se estendem aos Microempreendedores Individuais (MEIs), 

às Micro e Pequenas Empresas e aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos 

denominados Simples Nacional (Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006). 

 

Art. 5º. O descumprimento total ou parcial do disposto na presente Lei sujeitará o 

infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro de 1990) 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com vigência enquanto 

perdurar as medidas adotadas para o combate da pandemia causada pelo corona vírus (COVID-

19). 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida.  

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 17 de junho de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 
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22. LEI Nº 11.280, DE 15 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses durante o plano de 

contingência do novo Coronavírus do Governo do Estado do Maranhão. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2o combinado com o § 

6o, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, 

durante o período em que estiver em vigor o Plano de Contingência do Novo Coronavírus no 

Estado do Maranhão, na forma do art. 39, V e X do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

 

Parágrafo único. Para os fins da definição de majoração de preços de que trata o caput 

deste artigo deverão ser considerados os preços praticados em 1º de março de 2020. 

 

Art. 2º. Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento, pelas 

concessionárias de serviços públicos. 

 

§ 1º Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no caput deste artigo, 

o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica. 

 

§ 2º Após o fim das restrições decorrentes do Plano de Contingência, as concessionárias 

de serviço público, antes de proceder a interrupção do serviço em razão da inadimplência 

anterior a março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor. 

 

§ 3º O débito consolidado durante as medidas restritivas, não poderão ensejar a 

interrupção do serviço, devendo ser cobrado pelas vias próprias, sendo vedadas a cobrança de 

juros e multa. 

 

Art. 3º. Fica suspensa a validade de documentos públicos que necessitem de 

atendimento presencial para sua renovação e/ou prorrogação pelo prazo de vigência da presente 

Lei. 

 

Parágrafo único. Após o fim do o Plano de Contingência adotado pela Secretaria de 

Estado de Saúde, as pessoas físicas e/ou jurídicas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 

requerer a renovação/prorrogação de que trata o caput deste artigo. 

 

Art. 4º.  Ficam suspensos a incidência de multas e juros por atraso de pagamento das 

faturas de serviços públicos concedidos enquanto perdurar o Plano de Contingência da 

Secretaria de Estado de Saúde. 

 

Art. 5º.  O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas 

nos termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela 

fiscalização. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com vigência enquanto 

perdurar o Plano de Contingência adotado pela Secretaria de Estado de Saúde em decorrência 

da pandemia pelo coronavírus (COVID-19). 
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

23. LEI Nº 11.283, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o tempo máximo de manifestação dos Planos de Saúde sobre 

autorização de procedimentos requisitados para pacientes com COVID-19. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art 1º. Fica estabelecido às operadoras de plano de saúde a obrigação de manifestarem-

se no prazo máximo de 6 (seis) horas sobre os procedimentos requisitados pelos médicos para 

tratamento de pacientes com COVID-19. 

 

Art. 2º.  A manifestação deve ser fundamentada e por escrito, seja ela autorizando ou 

negando o procedimento. 

 

Art 3º. O descumprimento total ou parcial do disposto na presente Lei sujeitará o 

infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078 de 11 de 

setembro de 1990), além das outras penalidades cabíveis. 

 

Art 4º.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com vigência enquanto 

perdurar as medidas adotadas para o combate à pandemia causada pelo corona vírus. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

24. LEI Nº 11.285, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

 

Estabelece as Diretrizes para o Programa Estadual “Proteção da Vida das Mulheres: 

Combate ao COVID-19 e à Violência Doméstica”, de monitoramento das mulheres 
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vítimas de violência doméstica durante o estado de calamidade, decretado em razão 

da Pandemia do COVID–19, 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 estabelecidas as diretrizes para o Programa Estadual “Proteção da Vida 

das Mulheres: Combate ao COVID-19 e à Violência Doméstica”, com o objetivo de estabelecer 

medidas de monitoramento das mulheres vítimas de violência doméstica no Estado do 

Maranhão, durante o período de estado de calamidade, decretado em razão da pandemia do 

COVID–19. 

 

Art. 2º. As Diretrizes para o Programa de Proteção e atenção às mulheres vítimas de 

violência doméstica em isolamento social ou quarentena, durante o período de estado de 

calamidade decorrente da pandemia do COVID-19, tem por objetivo a realização do 

acompanhamento regular de todas as mulheres que tenham buscado suporte na Casa da Mulher 

Brasileira ou pedido Medida Protetiva de Urgência diretamente à Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar, com o objetivo de monitorar a situação de violência 

denunciada e manter o acompanhamento psicossocial, zelando pela integridade física e 

psicológica das vítimas. 

 

Art. 3º. O acompanhamento das mulheres vítimas de violência deverá ocorrer pelo 

menos a cada 15 (quinze) dias, podendo ser menor o interregno entre o contato para 

monitoramento, a depender da avaliação do profissional acerca da maior ou menor 

vulnerabilidade da vítima. 

 

Art. 4º.  O contato deverá ser realizado por meio de: 

 

I - Ligação telefônica; 

 

II - Mensagem via aplicativo (whatsapp, telegram ou similares); 

 

III - busca ativa nas residências das vítimas, realizada por assistentes sociais. 

 

Parágrafo único. No caso de as vítimas não terem acesso a meios de telefone ou de 

mensagem direta por aplicativo, a busca ativa deverá ser priorizada. 

 

Art. 5º. O acompanhamento das vítimas descrito no art. 3º deve ser realizado, 

prioritariamente de modo integrado, por profissionais capacitados para o atendimento às 

mulheres, preferencialmente aqueles lotados nas Delegacias Especializadas no Atendimento às 

Mulheres. 

 

Art. 6º. (Vetado). 

 

 I – (Vetado); 

 

II – (Vetado); 
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III – (Vetado);  

 

IV – (Vetado). 

 

Art. 7º. Por meio deste programa serão disponibilizados, a partir de cada caso e da sua 

urgência, residências em casas de acolhimento públicas temporárias ou sigilosas para as vítimas 

de violência doméstica e seus dependentes, durante o período de estado de calamidade 

decorrente da pandemia do COVID-19, em razão da inexigibilidade de que as vítimas convivam 

com seus agressores em momento de isolamento social. 

 

§ 1º As vítimas descritas no caput serão encaminhadas a casas de acolhimento públicas, 

quando nem elas e nem seus dependentes, estiverem expostos ao risco de nova violência por 

seus agressores. 

 

§ 2º As vítimas descritas no caput serão encaminhadas a casas de acolhimento sigilosas 

quando acreditarem correr risco de nova violência por parte de seus agressores, tendo logrado 

ou não a concessão de medidas protetivas, diante da dificuldade de retirada dos agressores do 

âmbito doméstico, no período de estado de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19. 

 

§ 3º As casas de acolhimento deverão acomodar as vítimas em quartos familiares, ou 

seja, aqueles destinados unicamente para elas e seus dependentes, em razão das medidas 

necessárias de distanciamento social entre as famílias que estejam utilizando as casas de 

acolhimento. 

 

Art. 8º.  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no tocante ao estabelecimento 

de normas para a sua efetiva aplicação. 

 

Art. 9º.  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA- NHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE 

JUNHO DE 2020, 199o DA INDEPENDÊNCIA E 132o DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

25. LEI Nº 11.294, DE 13 DE JULHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a visita virtual, através de vídeo chamada, de familiares a pacientes 

internados em isolamento, decorrente da contaminação do Coronavírus, na forma 

que especifica. 
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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 unidades de saúde da rede estadual pública e particular do Estado do 

Maranhão poderão permitir que se realizem visitas virtuais, por meio de vídeo-chamadas, de 

familiares a pacientes internados em isolamento, em decorrência da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

§ 1º Deverão ser aplicados os protocolos sanitários de segurança visando à implantação 

do disposto no caput do art. 1º, com o objetivo da proteção de todos os envolvidos, inclusive 

dos profissionais da área de saúde. 

 

§ 2º (Vetado).  

§ 3º (Vetado).  

§ 4º (Vetado). 

 

Art. 2º.  Caberá às unidades de saúde da rede estadual pública e particular propiciar a 

operacionalização logística ao previsto nesta Lei, conforme regulamentação da mesma. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE 

JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

26. LEI Nº 11.297, DE 14 DE JULHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização de oxímetro em estabelecimentos 

farmacêuticos no Estado do Maranhão e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2o combinado com o § 

6o, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  Ficam os estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão, obrigados 

a disponibilizar oxímetro de forma não onerosa, para uso dos consumidores dentro das 
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dependências do estabelecimento enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado 

do Maranhão. 

 

Parágrafo único. Entende-se por oxímetro o pequeno dispositivo a ser colocado no dedo 

com a finalidade de mensurar o nível de saturação de oxigênio (abreviado como O2sat ou 

SaO2). A SaO2 é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando, comparada com 

o máximo da sua capacidade de transporte. 

 

Art. 2º.  O oxímetro deverá estar disposto em local visível, de fácil acesso e com ampla 

divulgação dentro do estabelecimento. 

 

§1º Os farmacêuticos e os atendentes dos estabelecimentos deverão realizar a 

higienização logo após o uso do oxímetro pelos consumidores. 

 

§2º O uso do oxímetro respeitará as normas de preferência das pessoas enquadradas 

como grupo de risco do COVID – 19. 

 

Art. 3º. Os estabelecimentos farmacêuticos deverão disponibilizar em local, visível e 

de fácil acesso, cópia da presente Lei. 

 

Art. 4º. A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das penalidades 

competem aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. 

 

Art. 5º.  A inobservância das disposições contidas na presente Lei importará, no que 

couber, a aplicação das penalidades contidas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que será revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do 

Consumidor – FPDC, de que trata a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003. 

 

Art. 6º. A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 

 

I - De R$ 2.000,00 (dois mil reais) no primeiro descumprimento; 

 

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de reincidência. 

 

Art. 7º. Os estabelecimentos terão um prazo de 10 (dez) dias para se adequarem ao 

cumprimento da presente Lei. 

 

Art. 8º.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

 

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

 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 
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27. LEI Nº 11.298, DE 14 DE JULHO DE 2020 

 

Altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.274 de 04 de junho de 2020, que dispõe em 

caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras 

referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais 

e municipais e empregados públicos e privados, no âmbito do Estado do Maranhão 

pelo prazo de 90 dias e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Modifica-se o art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 11.274 de 04 de junho de 

2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º.  Findo o prazo de 3 (três) meses ou estado de emergência pública de que trata 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, as instituições financeiras conveniadas deverão 

oferecer condições facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas durante o período de 

suspensão. 

 

§1º Para fins de quitação do valor prorrogado, as parcelas suspensas serão incorporadas 

ao final de cada contrato, SEMPRE RESPEITANDO O LIMITE DE COMPROMETIMENTO 

DA RENDA DO CONSIGNATÁRIO CONTRATADO, na forma do decreto que regulamenta 

esta Lei a ser editado e publicado pelo Poder Executivo. 

 

§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária sobre o valor das parcelas 

suspensas. 

 

§3º O consignatário poderá optar por condições de quitação diversa do disposto no §1° 

desde que o faça mediante solicitação ao consignante e a instituição financeira conveniada, 

sempre no melhor interesse do cliente, sem juros ou multas. (NR)” 

 

Art. 2º.  Ficam acrescentados os art. 5°- A e 5°- B na Lei Ordinária Estadual nº 11.274 

de 04 de junho de 2020, com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º-A: Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Maranhão, bem como 

órgãos de defesa do consumidor poderão receber denúncias e proceder à fiscalização, no que 

couber, de eventuais descumprimentos desta Lei” 

 

“Art. 5°-B: O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 5 (cinco) dias a 

contar da data de sua publicação.” 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 14 de julho de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

28. LEI Nº 11.299, DE 14 DE JULHO DE 2020. 

 

Altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.259, de 14 de maio de 2020, que dispõe sobre 

os descontos nas mensalidades das Instituições de Ensino durante a suspensão das 

atividades em virtude da COVID – 19. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º combinado com o § 

6º, do art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O caput do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259, de 14 de maio de 2020 

passa a vigorar acrescido dos incisos IV e V, com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Ficam as instituições de ensino infantil, fundamental, médio – inclusive as de 

ensino integral, técnico e superior da rede privada, bem como pós-graduações que adotem aulas 

presenciais na metodologia de ensino, e instituições privadas e públicas de ensino de idiomas 

que cobrem taxas de seus alunos, obrigadas a reduzirem suas mensalidades durante o período 

de vigência da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - 

ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela 

COVID-19, ou do Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão, nas seguintes 

proporções: (NR) 

 

(...) 

 

IV – 100% (cem por cento) de desconto para os alunos com transtorno do espectro 

autista ou qualquer outra condição ou de - ciência que impossibilite o acompanhamento das 

aulas ministradas telepresencialmente; 

 

V – Desconto proporcional à carga horária do contra-turno que não estiver sendo 

ministrada” 

 

Art. 2º - O Parágrafo único do art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259, de 14 de 

maio de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Parágrafo único. Em caso de restituição, o prestador de serviço terá até 06 (seis) meses 

para sua efetivação, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública no 

Estado. 

Art. 3º - O caput do art. 4º da Lei Ordinária Estadual no 11.259, de 14 de maio de 2020, 

que passa a viger com a seguinte redação: 

 

Art. 4º.  A redução de que trata a presente Lei será automaticamente suspensa com o 

fim da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela 
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Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, 

ou do Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão. (NR) 

 

Art. 4º.  O caput do art. 6º da Lei Ordinária Estadual n º 11.259, de 14 de maio de 2020, 

acrescido de um parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º.  Para efeito de interpretação do art. 1º, I, II e III, a aplicação desta lei deve-se 

dar a partir da data de publicação do Decreto nº 35.662, de 16 de março de 2020. (NR) 

 

Parágrafo único - Os descontos não concedidos antes da publicação desta lei deverão 

ser efetuados nas mensalidades vincendas correspondentes ao desconto devido em cada mês 

não usufruído anteriormente. 

 

Art. 5º. - A Lei Ordinária Estadual no 11.259, de 14 de maio de 2020, passa a vigorar 

acrescido do art. 7º, com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

enquanto durar a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - 

ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana pela 

COVID-19 ou o Decreto no 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do Maranhão." 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida.  

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 14 de julho de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

29. LEI Nº 11.310 DE 04 DE AGOSTO DE 2020 

 

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a contratação, por 

tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 19, da Constituição 

Estadual, e dá outras providências. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 316, de 18 de maio de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 



 

53 

Art. 1º.  O art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passa a vigorar acrescido do 

§3º, o qual terá a seguinte redação: 

 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

§ 3º Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino 

localizadas no Estado do Maranhão em virtude da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e do estado 

de pandemia de COVID-19, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo 

Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, a vigência dos contratos temporários  firmados 

com fulcro no art. 2º, inciso IV, desta Lei, poderá ser prorrogada por 90 (noventa) dias além do 

prazo  fixado pelo § 2º deste artigo. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 04 de agosto de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

30. Lei Nº 11360 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a isenção do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de doação, 

aos órgãos da Justiça Eleitoral, dos produtos e materiais que especifica destinados 

ao combate e prevenção da COVID-19 e necessários para a realização das eleições 

municipais de 2020. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 326, de 16 de setembro de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS) as operações de doação das mercadorias constantes no Anexo Único 

desta Lei realizadas por pessoa jurídica, contribuinte ou não do ICMS, quando destinadas ao 
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Tribunal Superior Eleitoral - TSE e demais órgãos integrantes da Justiça Eleitoral, para a 

realização das eleições municipais de 2020. 

 

Parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo abrange também: 

 

I - Ao imposto incidente nas prestações de serviço de transporte das mercadorias objeto 

da doação; 

 

II - Ao diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e interna, se couber. 

 

III - Ao produto resultante da sua industrialização. 

 

Art. 2º Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS previsto nos incisos I e II do art. 

21 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, relativo às operações 

realizadas abrangidas por esta Lei. 

 

Art. 3º A entrega do produto da doação prevista no caput do art. 1º desta Lei poderá ser 

efetuada diretamente a qualquer órgão da Justiça Eleitoral, ou ao estabelecimento indicado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral - TSE para fins de industrialização, quando for o caso, desde que o 

local da entrega esteja expressamente indicado no documento fiscal relativo à operação e 

prestação. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 29 de 

novembro de 2020. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁCIO "MANUEL 

BECKMAN", em 14 de outubro de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

ANEXO ÚNICO - LISTA DE BENS A SEREM DOADOS 

 

Nº DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

1 Máscara de Proteção Respiratória de Uso Não Profissional descartável (em 

conformidade com as normas da ABNT PR 1002:2020) ou Máscara cirúrgica descartável 

(em conformidade com as normas da RDC nº 379, de 30 de abril de 2020, da ANVISA) 

ou outra máscara de proteção respiratória de uso não profissional; 
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2 Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica nº 

3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA e a RDC nº 350, de 19 de março de 2020, da ANVISA, em 

frascos de aproximadamente 200ml; 

3 Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica nº 

3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA e a RDC nº 350, de 19 de março de 2020, da ANVISA em 

frascos de aproximadamente 500ml, bem como os produtos e materiais necessários para 

a fabricação, envase e embalagem do álcool; 

4 Álcool Extra Neutro em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

2207.10.10; 

5 Álcool Hidratado em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

2207.10.10; 

6 Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM em frascos de no mínimo 400ml, bem 

como os produtos e materiais necessários para a fabricação, envase e embalagem do 

álcool (incluindo álcool hidratado industrial, espessante etc); 

7 Frasco Álcool Pet em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

3923.30.00; 

8 Frasco Álcool Líquido em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

3923.30.00; 

9 Tampa Fliptop em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

3923.50.00; 

10 Tampa 500ml em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul nº 

3923.50.00; 

11 Propilenoglicol em conformidade com a Nomenclatura Comum do Mercosul 2905.32.00; 

12 Protetores Faciais (Face Shields ou Viseiras Plásticas) (em conformidade com as normas 

da RDC 356/2020); 

13 Gatilho para borrifador para Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM; 

14 Caneta esferográfica de tinta de cor azul (para assinatura do caderno de votação); 

15 Fita adesiva para marcação de distanciamento social; 

16 Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3 com recomendações sanitárias; 

17 Posters impressos em tinta colorida, em tamanho mínimo de 54cm x 74cm, com 

recomendações sanitárias. 

 

 

31. LEI Nº 11.361 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por termo determinado, as operações e 
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prestações com as mercadorias que especifica, no âmbito das medidas de prevenção 

ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus (SARS- 

CoV-2). (Alterada – MP 340/21). 

          

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 327, de 17 de setembro de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), até 31 de dezembro de 2020, no âmbito das medidas 

de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-

CoV-2), relativamente às mercadorias constantes no Anexo Único desta Lei, as seguintes 

operações: 

 

Art. 1º. Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), até 31 de julho de 2021, no âmbito das medidas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Corona-vírus (SARS-CoV-

2), relativamente às mercadorias constantes no Anexo Único desta Medida Provisória, as 

seguintes operações: (Alterado – MP 340/21) 

 

I - Aquisição, interna ou importação, realizada por pessoa jurídica pública, prestadora 

de serviço de saúde; 

 

II - Aquisição, interna ou importação, realizada por pessoa física ou jurídica, 

contribuinte ou não do ICMS, desde que as mercadorias objeto dessas operações seja doadas às 

instituições públicas prestadoras de serviço de saúde. 

 

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo aplica-se também: 

 

I - À diferença das alíquotas interestadual e interna, se couber; 

 

II - Às correspondentes prestações de serviço de transporte; 

 

III - Às doações realizadas nos termos do inciso II do caput deste artigo. 

 

Art. 2º. Não será exigido o estorno do crédito de ICMS previsto nos incisos I e II do art. 

21 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações e prestações 

alcançadas pela isenção de que trata esta Lei. 

 

Art. 3º. Excepcionalmente, até 31 de dezembro de 2020, não será aplicada, nas 

operações e prestações de que trata esta Lei, a cobrança sobre o álcool para fins não carburantes 

do percentual adicional na alíquota do ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à 

Pobreza (FUMACOP), a que se refere o art. 5º, inciso XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de 

dezembro de 2004. 
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Art. 3º. Excepcionalmente, até 31 de julho de 2021, não será aplicada, nas operações e 

prestações de que trata esta Medida Provisória, a cobrança sobre o álcool para fins não 

carburantes do percentual adicional na alíquota do ICMS destinado ao Fundo Maranhense de 

Combate à Pobreza (FUMACOP), a que se refere o art. 5º, inciso XXIV, da Lei no 8.205, de 

22 de dezembro de 2004. (Alterado – MP 340/21) 

 

Art. 4º. O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou compensação de valores do 

imposto já recolhidos. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos aos fatos 

geradores das operações e prestações realizadas partir de 1º de setembro de 2020. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 14 de outubro de 2020. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

ANEXO ÚNICO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19.10.20 

 

 

32.  LEI N º 11.432 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Altera a Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 12 

de março de 2021), que autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos 

em que especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes 

e lanchonetes e ao setor cultural. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 344, de 25 de março de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional no 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa no 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O art. 1º, do título do Capítulo II e o caput do art. 2º da Lei nº 11.426, de 30 de 

março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021), passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“(...) 

 

Art.1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 

Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres, bem como ao setor cultural. 
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CAPÍTULO II 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURANTES, CANTINAS, 

LANCHONETES E CONGÊNERES 

 

Art. 2º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal possua 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em 

cota única.” (NR) 

 

Art. 2º. A ementa da Lei n 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Provisória nº 341, 

de 12 de março de 2021), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que especifica, aos 

estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes e congêneres, 

bem como ao setor cultural.” (NR) 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 06 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

33. LEI Nº 11.433 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de AuxílioCombustível aos 

taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, de Auxílio Emergencial para o 

Setor do Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o 

segmento de bares, restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, 

para enfrentamento das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, bem 

como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 8.044, de 19 de 

dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, e dá outras 

providências. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-

Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, de Auxílio Emergencial para 

o Setor do Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 

restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, para enfrentamento das 

adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 

de setembro de 2015, a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de 

março de 2015, e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E 

MOTORISTAS DE APLICATIVOS 

 

Art. 2º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, fica instituído o Auxílio-Combustível aos Taxistas, Mototaxistas e 

motoristas de aplicativo. 

 

Art. 3º. Para os fins desta Lei, são considerados taxistas, mototaxistas e motoristas de 

aplicativos os profissionais que residam e trabalhem no Estado do Maranhão, o que deve ser 

comprovado mediante apresentação do documento de permissão para prestação do serviço 

emitido pelas municipalidades ou pela plataforma de transporte privado acionado por 

aplicativo. 

 

Art. 4º. O Auxílio-Combustível de que trata este Capítulo será pago mediante 

credenciamento e habilitação dos beneficiários, por meio de chamada pública a ser deflagrada 

por Edital a ser lançado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos -

MOB. 

 

Art. 5º. O Auxílio-Combustível será pago por 2 (dois) meses, de acordo com os valores 

previstos no Anexo Único desta Lei, e em conta de titularidade do beneficiário, devidamente 

indicada à MOB. 

 

Parágrafo único. Os valores do Auxílio-Combustível previstos no Anexo Único desta 

Lei poderão ser ampliados mediante destinação de emendas parlamentares. 

 

Art. 6º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Parágrafo único. Acaso o número de inscritos na chamada pública supere o quantitativo 

fixado nos termos do caput, será feito sorteio público. 

 

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DO TURISMO 

 

Art. 8º. Em compensação aos reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do 

Turismo: 

 

I - os guias de turismo que laborem no Estado do Maranhão terão direito a Auxílio 

Emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única. 

 

II - as empresas cuja atividade, constante do instrumento constitutivo, devidamente 

verificada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, seja voltada ao Transporte 

Coletivo de Fretamento e Turismo de Passageiros, terão direito a auxílio no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), pago em cota única. 

 

Art. 9º. O auxílio de que trata o inciso I do art. 8º será concedido às pessoas físicas que, 

na data de publicação desta Lei, possuam inscrição no CADASTUR, do Ministério do Turismo, 

para prestação dos serviços de Operadores Turísticos, na Subclasse Guias Turísticos. 

 

Art. 10º. O auxílio de que trata o inciso II do art. 8º será concedido às empresas ativas, 

localizadas no Estado do Maranhão, que já tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição 

no CADASTUR, do Ministério do Turismo, e na Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 

Serviços Públicos - MOB. 

 

Art. 11º. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade do beneficiário, 

devidamente indicada à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, e tem por finalidade mitigar 

os reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Art. 12º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado do Turismo editará as demais normas 

complementares necessárias. 

 

Art. 13º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DE EVENTOS 

 

Art. 14º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, fica instituído o Auxílio Emergencial aos Trabalhadores do Setor 

de Eventos, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, são considerados trabalhadores do setor de 

eventos: 

 

I - produtores/promotores de eventos; 

II - garçons, garçonetes, barman, barwoman e bartender; 

III - decoradores e floristas; 

IV - boleiras(os), doceiras(os) e cozinheiras(os); 
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V - cerimonialistas; 

 

VI - fotógrafos, membros da produção técnica e DJs. 

 

Art. 15º. O Auxílio Emergencial para o Setor de Eventos será pago mediante 

credenciamento e habilitação dos beneficiários, por meio de chamada pública a ser deflagrada 

por Edital a ser lançado pela Secretaria de Estado da Cultura - SECMA. 

 

Art. 16º. Para ter acesso ao Auxílio Emergencial de que trata este Capítulo, os 

trabalhadores que tiveram sua atividade afetada pela pandemia da COVID-19 devem 

comprovar: 

 

I - terem atuado profissionalmente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores a 11 de 

março de 2021, nas áreas a que se refere o parágrafo único do art. 14 desta Lei, o que deve ser 

atestado por meio da apresentação cumulativa de: 

 

a) Declaração emitida pelo empregador ou pela pessoa jurídica para quem o trabalhador 

prestava serviços ou, em caso de microempreendedor individual ou trabalhador autônomo, 

mediante autodeclaração, conforme modelo a ser fixado pela SECMA; 

 

b) Documentação comprobatória da atuação profissional em, no mínimo 10 (dez) 

eventos, na forma do § 1º deste artigo. 

 

II - não ser detentores de cargo, emprego ou função públicos, nem possuírem emprego 

formal ativo junto à iniciativa privada; 

 

III - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa 

Bolsa Família; 

 

IV - terem renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo ou renda 

familiar mensal total de até 2 (dois) salários-mínimos, o que for maior. 

 

§1º A documentação para comprovação da atuação profissional a que se refere a alínea 

“b” do inciso I do caput deste artigo poderá ser composta de: 

 

I - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

 

II - Comprovante de registro profissional na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego - SRTE; 

 

III - portfólio que contenha informações sobre a trajetória do trabalhador; 

 

IV - clipping, cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação do 

profissional, tais como: cartazes, folders, fotografias, folhetos, registro de arquivos de imprensa 

e menções feitas na mídia, matérias de jornal, páginas da internet, cartazes e outros materiais 

referentes a sua atuação; 

 

V - contratos de prestação de serviços; 
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VI - qualquer outro documento idôneo apto a comprovar a atuação profissional, nos 

últimos 24 meses, em seu respectivo segmento, tais como fotografias ou postagens em redes 

sociais, recibos de pagamento ou outros documentos similares, emitidos por pessoa física ou 

jurídica. 

 

§ 2º O recebimento da renda emergencial de que trata este Capítulo está limitado a 2 

(dois) membros da mesma unidade familiar. 

 

§ 3º A declaração falsa destinada a burlar as regras dispostas neste Capítulo configura a 

prática do ilícito previsto no art. 299 do Código Penal e enseja, após o devido processo legal, a 

aplicação da respectiva sanção. 

 

Art. 17º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 18º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado da Cultura editará as demais normas 

complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA PARA O SEGMENTO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES 

 

Art. 19º. Fica reduzida, até 31 de dezembro de 2021, nos termos do Convênio ICMS nº 

91/2012, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, a base de cálculo do ICMS 

(Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) de forma que a carga 

tributária seja equivalente a aplicação de percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

fornecimento de refeições promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, 

assim como na saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuando, 

em qualquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas. 

 

§ 1º Na fruição do benefício previsto no caput é vedada a apropriação de qualquer 

crédito fiscal. 

 

§ 2º O benefício disposto no caput não se aplica aos optantes do regime do Simples 

Nacional. 

 

§ 3º A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ poderá editar os atos normativos 

necessários para execução do disposto neste Capítulo. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO PROGRAMA SOCIAL VALE-GÁS 

 

Art. 20º. Em compensação aos reflexos socioeconômicos da pandemia da COVID-19, 

fica instituído o Programa Social Vale-Gás, por meio do qual o Poder Executivo procederá à 

distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em botijões, às famílias maranhenses em 

situação de maior vulnerabilidade social. 
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Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, consideram-se famílias maranhenses em 

situação de maior vulnerabilidade social as inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico), administrado pelo Governo Federal, que possuam renda per capita igual a R$ 0,00. 

 

Art. 21º. Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, em 

parceria com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC, a 

identificação das famílias que se enquadram nos parâmetros previstos no parágrafo único do 

art. 20 desta Lei. 

 

Art. 22º. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES será responsável 

pela execução do Programa Social Vale-Gás, devendo proceder à aquisição, em conformidade 

com as regras que regem as contratações públicas, no quantitativo a ser distribuído. 

 

Art. 2º. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES entregará, a cada 

família habilitada no programa de que trata este Capítulo, um “Vale-Gás”, a ser fornecido pela 

distribuidora contratada. 

 

Parágrafo único. Cada família beneficiária poderá receber o “Vale-Gás” por até 4 

(quatro) vezes consecutivas, em intervalo de tempo a ser fixado pela SEDES. 

 

Art. 24º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 25º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social editará as demais 

normas complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E     CONSUMIDOR 

DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCON/MA 

 

Art. 26º. O art. 3º da Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 

e Participação Popular - SEDIHPOP, sem prejuízo do disciplinado em outras leis, tem por 

objetivos: 

 

I - elaborar e executar a Política Estadual de Proteção e de Defesa do Consumidor, 

atendidas as diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo; 

 

II - auxiliar e implementar o acesso a direitos civis e sociais, em áreas como saúde, 

educação, cidadania e assistência social, em unidades fixas e itinerantes, ou por meio de 

aplicativos, de forma independente ou mediante parcerias com órgãos públicos, entidades de 

sociedade civil e empresas. (NR). 
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Art. 27º. O art. 4º da Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, passa a vigorar acrescido 

do inciso XIII, que terá a seguinte redação: 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

XIII - desenvolver outras ações necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata 

o art. 3º desta Lei.” 

 

Art. 28º. O art. 1º, o caput, os incisos I e II e o § 2º do art. 5º e o art. 8º da Lei nº 8.044, 

de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do 

Consumidor, no âmbito do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado 

do Maranhão - PROCON/MA, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, e do art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com a finalidade de 

promover a melhoria das ações de proteção e defesa dos direitos do consumidor. 

 

(...) 

 

Art. 5º Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo, deliberativo e de supervisão 

superior, vinculado ao Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, com a seguinte composição. 

 

I - um representante do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do 

Estado do Maranhão - PROCON/MA, que o presidirá; 

 

II - um representante da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular - SEDIHPOP; 

 

[...] 

 

§ 2º Em caso de impedimento do presidente do Conselho Gestor, a presidência será 

exercida pelo representante da SEDIHPOP. 

 

[...] 

Art. 8º O Conselho Gestor reunir-se-á mensalmente, em sessões ordinárias e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente do Conselho.” (NR) 

 

Art. 29º. O inciso VIII do art. 52 da Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 52 (...) 

 

(...) 

 

VIII - Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - FEDC, gerido pelo 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - 

PROCON/MA; 
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(...)” (NR) 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30º. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta 

de dotações próprias, observadas as normas atinentes ao orçamento público. 

 

Art. 31º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 32º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.  

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 06 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

ANEXO ÚNICO 

VALORES DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E 

MOTORISTAS DE APLICATIVOS 

 

 

 

 VALORES 

PARÂMETRO MOTOCICLETAS CARROS 

Cidades até 20.000 habitantes R$60,00 R$180,00 

Cidades acima de 20.000 até 
50.000 habitantes 

R$80,00 R$240,00 

Cidades acima de 50.000 
habitantes 

R$100,00 R$300,00 
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34. LEI Nº 11.433 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio Emergencial às 

Agências de Viagens localizadas no Estado do Maranhão, em compensação aos 

reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 347, de 09 de abril de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 

Emergencial às Agências de Viagens localizadas no Estado do Maranhão, em compensação aos 

reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Art. 2º. Os microempreendedores individuais do Estado do Maranhão que tenham 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas de Agências de Viagens terão direito a 

Auxílio Emergencial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cota única. 

 

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput será concedido aos 

microempreendedores individuais que já tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição no 

CADASTUR, do Ministério do Turismo. 

 

Art. 3º. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade do beneficiário, 

devidamente indicada à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, e tem por finalidade mitigar 

os reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Art. 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto nesta 

Lei, assim como o Secretário de Estado do Turismo editará as demais normas complementares 

necessárias. 

 

Art. 5º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta de 

dotações próprias, observadas as normas atinentes ao orçamento público. 

 

Art. 7º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 
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redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁCIO "MANUEL 

BECKMAN", em 20 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

35. LEI Nº 11.454 DE 27 DE ABRIL DE 2021 

 

Obriga os hospitais e clínicas particulares que atuam no âmbito do Estado do 

Maranhão, a informarem relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis 

para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde 

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: 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

 

Art. 1º. O princípio da transparência consagra que o consumidor tem o direito de ser 

informado de forma clara, precisa e inequívoca sobre todos os aspectos de serviço ou produto 

exposto ao consumo, traduzindo-se assim no princípio da informação, conforme já estabelece 

o art. 6º, III da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Art. 2º. Ficam os hospitais e clínicas particulares com atuação no âmbito do Estado do 

Maranhão obrigados a informarem relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis para 

pacientes com COVID-19. 

 

Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao PROCON Maranhão e à Secretaria 

de Estado da Saúde do Maranhão, diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico 

definido pelos órgãos. 

 

Art. 3º. Após o recebimento das informações de que trata o art. 2º desta Lei, o 

PROCON/MA e a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão poderão divulgar o relatório 

através de seus portais na internet e demais canais de relacionamento com o público. 
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Art. 4º. O não atendimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a aplicação de 

multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento, com aplicação em dobro 

em caso de reincidência, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal. 

 

Art. 5º. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, 

punida por decisão administrativa irrecorrível. 

 

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a 

data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período 

de tempo superior a cinco anos. 

 

Art. 6º. (Vetado). 

 

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE 

ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

36. LEI Nº 11.407, DE 4 DE JANEIRO DE 2021 

 

Estabelece diretrizes para a criação de Programa Estadual de apoio ao Setor 

Produtivo Agropecuário do Estado, para enfrentamento da crise gerada pela 

pandemia da Covid-19, 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. Esta Lei estabelece diretrizes para a criação de Programa Estadual de Apoio ao 

Setor Produtivo Agropecuário do Estado do Maranhão, com vistas ao enfrentamento da crise 

gerada pela pandemia da Covid-19.  

 

Art. 2º. As diretrizes a que se refere esta Lei, se substanciam em:  
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I - (Vetado);  

 

II - Concessão de subsídio financeiro aos produtores e empresários do setor 

agropecuário do Estado, com vistas ao enfrentamento dos prejuízos sofridos pelas ações de 

enfrentamento à pandemia da COVID-19;  

 

III - destinação do excedente da produção agropecuária, que tiver sua comercialização 

prejudicada pelas ações de enfrentamento da COVID-19, para programas sociais de 

alimentação para pessoas em vulnerabilidade social e para a merenda escolar;  

 

IV - (Vetado).  

 

Art. 3º. Terão prioridade de atendimento mediante as ações e medidas dispostas no art. 

2º, os agricultores familiares, as pequenas e médias propriedades agropecuárias e as 

microempresas e empresas de pequeno porte do setor agropecuário. 

 

Art. 4º. O Poder Público regulamentará a presente Lei.  

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr.  

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 4 DE 

JANEIRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.  

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

37. LEI Nº 11.424, DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

 

Altera dispositivo da Lei nº 11.270, de 1º de junho de 2020, para dispor sobre a extensão 

da suspensão dos prazos relativos aos concursos públicos realizados no âmbito do 

Estado do Maranhão, em razão da pandemia da COVID-19 (novo coronavirus) e das 

limitações de admissão e contratação de pessoal estabelecidas pela Lei Complementar 

nº 173, de 27 de maio de 2020. 

 

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: 
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Art. 1º. A Lei nº 11.270, de 1º de junho de 2020, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 1º Fica sobrestada a validade dos concursos públicos realizados, 

independentemente de homologação, anteriormente à publicação do Decreto nº 35.677, de 

2020, e da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, até 31 de dezembro de 2021. 

 

(...) 

 

§ 3º Os prazos de validade dos concursos públicos mencionados no caput deste artigo 

passam a ser contados a partir do dia 1º de janeiro de 2022, ou no dia seguinte à data que cessar 

as limitações de admissão e contratação de pessoal estabelecidas no art. 8º, IV da Lei 

Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020”. (NR) 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE 

MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

38. LEI Nº 11426, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 

Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que especifica, aos 

estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes 

e congêneres, bem como ao setor cultural. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I  

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
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Art. 1º. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 

Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres, bem como ao setor cultural. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 

11432 DE 06/04/2021). 

 

CAPÍTULO II 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURANTES, CANTINAS, 

LANCHONETES E CONGÊNERES (Redação do título do capítulo dada pela Lei Nº 

11432 DE 06/04/2021) 

 

Art. 2º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal possua 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em 

cota única. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 11432 DE 06/04/2021). 

 

Art. 3º. O auxílio de que trata o art. 2º desta Lei será concedido às empresas ativas, 

localizadas nos municípios da Ilha de São Luís, que já tenham, na data de publicação desta Lei, 

inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. 

 

Art. 4º. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade da empresa 

beneficiária, devidamente indicada à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia - 

SEINC, e tem por finalidade contribuir para a manutenção de postos de trabalho durante o 

período de suspensão de funcionamento em virtude de norma estadual. 

 

Parágrafo único. Para a realização do pagamento do Auxílio, poderão ser utilizados 

recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Estado do Maranhão, regulado 

pela Lei nº 8.246 , de 25 de maio de 2005. 

 

Art. 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia editará as demais 

normas complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO III  

 

 DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL 

 

Art. 6º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura anteriormente 

selecionados por meio das ações emergenciais (renda emergencial e editais da Secretaria de 

Estado da Cultura - SECMA) previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei 

Aldir Blanc), terão direito a Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago 

em cota única. 

 

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput destina-se exclusivamente aos 

trabalhadores e trabalhadoras da cultura residentes e domiciliados na Ilha de São Luís e tem por 

finalidade contribuir para a superação das adversidades decorrentes da suspensão do exercício 

de suas respectivas atividades em virtude de norma estadual. 
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Art. 7º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado da Cultura editará as demais normas 

complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta de 

dotações próprias, observadas as normas atinentes ao orçamento público. 

 

Art. 10º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁCIO "MANUEL 

BECKMAN", em 30 de março de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

39. LEI Nº11.432 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Altera a Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 

12 de março de 2021), que autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos 

termos em que especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, 

restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 344, de 25 de março de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

http://stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=6069
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Art. 1º. O art. 1º, o título do Capítulo II e o caput do art. 2º da Lei nº 11.426, de 30 de 

março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021), passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“(...) 

 

Art. 1º. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 

Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres, bem como ao setor cultural. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURANTES, CANTINAS, 

LANCHONETES E CONGÊNERES 

 

Art. 2º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal possua 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de bares, restaurantes, cantinas, 

lanchonetes e congêneres terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em 

cota única.” (NR) 

 

Art. 2º. A ementa da Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Provisória nº 341, 

de 12 de março de 2021), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que especifica, aos 

estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes e congêneres, 

bem como ao setor cultural.” (NR) 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.  

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 06 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente 

 

 

40. LEI Nº 11433 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-Combustível 

aos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e aos operadores do 

transporte alternativo complementar do Estado do Maranhão, de Auxílio 

Emergencial para o Setor do Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga 

tributária para o segmento de bares, restaurantes e similares, institui o 
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Programa Social Vale-Gás, bem como altera a Lei n° 10.305, de 04 de 

setembro de 2015, a Lei n° 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei n° 

10.213, de 09 de março de 2015, e dá outras providências. (Redação da ementa 

dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021). 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I  

  

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1°. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-

Combustível aos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e aos operadores do transporte 

alternativo complementar do Estado do Maranhão, de Auxílio Emergencial para o Setor do 

Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 

restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale - Gás, bem como altera a Lei n° 10.305, 

de 04 de setembro de 2015, a Lei n° 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei n° 10.213, de 

09 de março de 2015, e dá outras providências. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 11531 DE 

25/08/2021). 

 

CAPÍTULO II  

 

DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, 

MOTORISTAS DE APLICATIVOS E OPERADORES DO TRANSPORTE 

ALTERNATIVO COMPLEMENTAR (Redação do título do capítulo dada pela Lei Nº 

11531 DE 25/08/2021) 

 

Art. 2°. Fica instituído, nos termos deste Capítulo, o Auxílio-Combustível aos Taxistas, 

Mototaxistas, motoristas de aplicativo e operadores do transporte alternativo complementar. 

(Redação do artigo dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021). 

 

Art. 3°. Para os fins desta Lei, são considerados taxistas, mototaxistas, motoristas de 

aplicativos e operadores do transporte alternativo complementar os profissionais que residam e 

trabalhem no Estado do Maranhão, o que deve ser comprovado, conforme o caso, mediante 

apresentação do documento de permissão para prestação do serviço emitido pelas 

municipalidades, plataforma de transporte privado acionado por aplicativo e comprovante de 

cadastro de operação junto à Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB. 

(Redação do artigo dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021). 

 

Art. 4º. O Auxílio-Combustível de que trata este Capítulo será pago mediante 

credenciamento e habilitação dos beneficiários, por meio de chamada pública a ser deflagrada 

por Edital a ser lançado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - 

MOB. 

(Redação do artigo dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021): 
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Art. 5º. O Auxílio-Combustível poderá ser pago, a critério da Administração Pública, 

por até 4 (quatro) parcelas ao ano, de acordo com os valores previstos no Anexo Único desta 

Lei, e em conta de titularidade do beneficiário, devidamente indicada à MOB. 

 

§ 1° Os valores do Auxílio-Combustível previstos no Anexo Único desta Lei poderão 

ser ampliados mediante destinação de emendas parlamentares. 

 

§ 2° A execução das quatro parcelas a que se refere o caput, bem como a respectiva 

ampliação deste quantitativo, dar-se-ão mediante determinação da Agência Estadual de 

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, observados os limites dos recursos financeiros 

e orçamentários destinados ao atendimento da referida despesa. 

 

Art. 6º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Parágrafo único. Acaso o número de inscritos na chamada pública supere o quantitativo 

fixado nos termos do caput, será feito sorteio público. 

 

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DO TURISMO 

 

Art. 8º. Em compensação aos reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do 

Turismo: 

 

I - os guias de turismo que laborem no Estado do Maranhão terão direito a Auxílio 

Emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única. 

 

II - as empresas cuja atividade, constante do instrumento constitutivo, devidamente 

verificada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, seja voltada ao Transporte 

Coletivo de Fretamento e Turismo de Passageiros, terão direito a auxílio no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), pago em cota única. 

 

Art. 9º. O auxílio de que trata o inciso I do art. 8º será concedido às pessoas físicas que, 

na data de publicação desta Lei, possuam inscrição no CADASTUR, do Ministério do Turismo, 

para prestação dos serviços de Operadores Turísticos, na Subclasse Guias Turísticos. 

 

Art. 10º. O auxílio de que trata o inciso II do art. 8º será concedido às empresas ativas, 

localizadas no Estado do Maranhão, que já tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição 

no CADASTUR, do Ministério do Turismo, e na Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 

Serviços Públicos - MOB. 

 

Art. 11º. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade do beneficiário, 

devidamente indicada à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, e tem por finalidade mitigar 

os reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 
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Art. 12º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado do Turismo editará as demais normas 

complementares necessárias. 

 

Art. 13º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DE EVENTOS 

 

Art. 14º. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção 

e prevenção da COVID-19, fica instituído o Auxílio Emergencial aos Trabalhadores do Setor 

de Eventos, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, são considerados trabalhadores do setor de 

eventos: 

 

I - produtores/promotores de eventos; 

 

II - garçons, garçonetes, barman, barwoman e bartender; 

 

III - decoradores e floristas; 

 

IV - boleiras(os), doceiras(os) e cozinheiras(os); 

 

V - cerimonialistas; 

 

VI - fotógrafos, membros da produção técnica e DJs. 

 

Art. 15º. O Auxílio Emergencial para o Setor de Eventos será pago mediante 

credenciamento e habilitação dos beneficiários, por meio de chamada pública a ser deflagrada 

por Edital a ser lançado pela Secretaria de Estado da Cultura - SECMA. 

 

Art. 16º. Para ter acesso ao Auxílio Emergencial de que trata este Capítulo, os 

trabalhadores que tiveram sua atividade afetada pela pandemia da COVID-19 devem 

comprovar: 

 

I - terem atuado profissionalmente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores a 11 de 

março de 2021, nas áreas a que se refere o parágrafo único do art. 14 desta Lei, o que deve ser 

atestado por meio da apresentação cumulativa de: 

 

a) Declaração emitida pelo empregador ou pela pessoa jurídica para quem o trabalhador 

prestava serviços ou, em caso de microempreendedor individual ou trabalhador autônomo, 

mediante autodeclaração, conforme modelo a ser fixado pela SECMA; 

 

b) Documentação comprobatória da atuação profissional em, no mínimo 10 (dez) 

eventos, na forma do § 1º deste artigo. 
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II - não ser detentores de cargo, emprego ou função públicos, nem possuírem emprego 

formal ativo junto à iniciativa privada; 

 

III - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa 

Bolsa Família; 

 

IV - terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda 

familiar mensal total de até 2 (dois) salários-mínimos, o que for maior. 

 

§ 1º A documentação para comprovação da atuação profissional a que se refere a alínea 

"b" do inciso I do caput deste artigo poderá ser composta de: 

 

I - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

 

II - Comprovante de registro profissional na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego - SRTE; 

 

III - portfólio que contenha informações sobre a trajetória do trabalhador; 

 

IV - clipping, cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação do 

profissional, tais como: cartazes, folders, fotografias, folhetos, registro de arquivos de imprensa 

e menções feitas na mídia, matérias de jornal, páginas da internet, cartazes e outros materiais 

referentes a sua atuação; 

 

V - contratos de prestação de serviços; 

 

VI - qualquer outro documento idôneo apto a comprovar a atuação profissional, nos 

últimos 24 meses, em seu respectivo segmento, tais como fotografias ou postagens em redes 

sociais, recibos de pagamento ou outros documentos similares, emitidos por pessoa física ou 

jurídica. 

 

§ 2º O recebimento da renda emergencial de que trata este Capítulo está limitado a 2 

(dois) membros da mesma unidade familiar. 

 

§ 3º A declaração falsa destinada a burlar as regras dispostas neste Capítulo configura a 

prática do ilícito previsto no art. 299 do Código Penal e enseja, após o devido processo legal, a 

aplicação da respectiva sanção. 

 

Art. 17º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 18º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado da Cultura editará as demais normas 

complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA PARA O SEGMENTO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES 
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Art. 19º. Fica reduzida, até 31 de dezembro de 2021, nos termos do Convênio ICMS nº 

91/2012 , do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, a base de cálculo do ICMS 

(Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) de forma que a carga 

tributária seja equivalente a aplicação de percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

fornecimento de refeições promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, 

assim como na saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuando, 

em qualquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas. 

 

§ 1º Na fruição do benefício previsto no caput é vedada a apropriação de qualquer 

crédito fiscal. 

 

§ 2º O benefício disposto no caput não se aplica aos optantes do regime do Simples 

Nacional. 

 

§ 3º A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ poderá editar os atos normativos 

necessários para execução do disposto neste Capítulo. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO PROGRAMA SOCIAL VALE-GÁS 

 

Art. 20º. Fica instituído o Programa Social Vale-Gás, por meio do qual o Poder 

Executivo garantirá o custeio de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em botijões, às famílias 

maranhenses em situação de maior vulnerabilidade social. (Redação do caput dada pela Lei Nº 

11627 DE 16/12/2021). 

 

Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, consideram-se famílias maranhenses em 

situação de maior vulnerabilidade social as inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico), administrado pelo Governo Federal, que possuam renda per capita igual ou 

próxima a R$ 0,00 (zero reais), conforme Portaria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social - SEDES. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021). 

 

Art. 21º. Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, em 

parceria com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC, a 

identificação das famílias que se enquadram nos parâmetros previstos no parágrafo único do 

art. 20 desta Lei. 

 

Art. 22º. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES será responsável 

pela execução do Programa Social Vale-Gás, devendo proceder à aquisição, em conformidade 

com as regras que regem as contratações públicas, no quantitativo a ser distribuído. 

 

Art. 23º. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES entregará, a cada 

família habilitada no programa de que trata este Capítulo, um “Vale-Gás”, a ser fornecido na 

forma prevista em regulamento. (Redação do caput dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021). 

 

Parágrafo único. Cada família beneficiária poderá receber o "Vale-Gás" por até 4 

(quatro) vezes consecutivas, em intervalo de tempo a ser fixado pela SEDES. 
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Art. 24º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

 

Art. 25º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto neste 

Capítulo, assim como o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social editará as demais 

normas complementares necessárias. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO 

ESTADO DO MARANHÃO - PROCON/MA 

 

Art. 26º. O art. 3º da Lei nº 10.305 , de 04 de setembro de 2015, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

"Art. 3º O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 

e Participação Popular - SEDIHPOP, sem prejuízo do disciplinado em outras leis, tem por 

objetivos: 

 

I - elaborar e executar a Política Estadual de Proteção e de Defesa do Consumidor, 

atendidas as diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo; 

 

II - auxiliar e implementar o acesso a direitos civis e sociais, em áreas como saúde, 

educação, cidadania e assistência social, em unidades fixas e itinerantes, ou por meio de 

aplicativos, de forma independente ou mediante parcerias com órgãos públicos, entidades de 

sociedade civil e empresas. (NR) 

 

Art. 27º. O art. 4º da Lei nº 10.305 , de 04 de setembro de 2015, passa a vigorar 

acrescido do inciso XIII, que terá a seguinte redação: 

 

"Art. 4º (.....) 

 

(.....) 

 

XIII - desenvolver outras ações necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata 

o art. 3º desta Lei." 

 

Art. 28º. O art. 1º, o caput, os incisos I e II e o § 2º do art. 5º e o art. 8º da Lei nº 8.044, 

de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do 

Consumidor, no âmbito do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado 

do Maranhão - PROCON/MA, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, e do art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com a finalidade de 

promover a melhoria das ações de proteção e defesa dos direitos do consumidor. 

 

(.....) 
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Art. 5º Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo, deliberativo e de supervisão 

superior, vinculado ao Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, com a seguinte composição. 

 

I - um representante do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do 

Estado do Maranhão - PROCON/MA, que o presidirá; 

 

II - um representante da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular - SEDIHPOP; 

 

[.....] 

 

§ 2º Em caso de impedimento do presidente do Conselho Gestor, a presidência será 

exercida pelo representante da SEDIHPOP. 

 

[.....] 

 

Art. 8º O Conselho Gestor reunir-se-á mensalmente, em sessões ordinárias e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente do Conselho." (NR) 

 

Art. 29º. O inciso VIII do art. 52 da Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 52 (.....) 

 

(.....) 

 

VIII - Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - FEDC, gerido pelo 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - 

PROCON/MA; 

 

(.....)" (NR) 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30º. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta 

de dotações próprias, observadas as normas atinentes ao orçamento público. 

 

Art. 31º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 32º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 
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redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁCIO "MANUEL 

BECKMAN", em 06 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

(Redação do anexo dada pela Lei Nº 11531 DE 25/08/2021): 

 

 

41. LEI Nº 11.448 DE 20 DE ABRIL DE 2021 

 

Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio Emergencial às 

Agências de Viagens localizadas no Estado do Maranhão, em compensação aos 

reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória no 347, de 09 de abril de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional no 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa no 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 

Emergencial às Agências de Viagens localiza- das no Estado do Maranhão, em compensação 

aos reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Art. 2º. Os microempreendedores individuais do Estado do Maranhão que tenham 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas de Agências de Viagens terão direito a 

Auxílio Emergencial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cota única. 

 

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput será concedido aos 

microempreendedores individuais que já tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição no 

CADASTUR, do Ministério do Turismo. 

 

Art. 3º. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade do beneficiário, 

devidamente indicada à Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, e tem por  finalidade mitigar 

os reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

 

Art. 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto, o disposto nesta 

Lei, assim como o Secretário de Estado do Turismo editará as demais normas complementares 

necessárias. 

 

Art. 5º. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de 

beneficiários à vista das limitações orçamentárias e  financeiras. 

 



 

82 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta de 

dotações próprias, observadas as normas atinentes ao orçamento público. 

 

Art. 7º. O Estado do Maranhão  ca autorizado a adotar, por meio da Secretaria de Estado 

do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, 

transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

42. LEI Nº 11454 DE 27 DE ABRIL DE 2021 

 

Obriga os hospitais e clínicas particulares que atuam no âmbito do Estado do 

Maranhão, a informarem relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis 

para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde 

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: 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

 

Art. 1º. O princípio da transparência consagra que o consumidor tem o direito de ser 

informado de forma clara, precisa e inequívoca sobre todos os aspectos de serviço ou produto 

exposto ao consumo, traduzindo-se assim no princípio da informação, conforme já estabelece 

o art. 6º, III da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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Art. 2º. Ficam os hospitais e clínicas particulares com atuação no âmbito do Estado do 

Maranhão obrigados a informarem relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis para 

pacientes com COVID-19. 

 

Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao PROCON Maranhão e à Secretaria 

de Estado da Saúde do Maranhão, diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico 

definido pelos órgãos. 

 

Art. 3º. Após o recebimento das informações de que trata o art. 2º desta Lei, o 

PROCON/MA e a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão poderão divulgar o relatório 

através de seus portais na internet e demais canais de relacionamento com o público. 

 

Art. 4º. O não atendimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a aplicação de 

multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento, com aplicação em dobro 

em caso de reincidência, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal. 

 

Art. 5º. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, 

punida por decisão administrativa irrecorrível. 

 

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a 

data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período 

de tempo superior a cinco anos. 

 

Art. 6º. (Vetado). 

 

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE 

ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

43. LEI Nº 11.474 DE 11 DE MAIO DE 2021 

 

Altera a Lei no 11.361, de 14 de outubro de 2020, que isenta do pagamento do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), até 31 de dezembro de 2020, as operações e prestações com as mercadorias 
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que especifica, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento 

à pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Art. 1º. Fica ampliado o número de itens com isenção do ICMS de que trata a Lei no 

11.361, de 14 de outubro de 2020, nas operações e prestações com as mercadorias que especi 

ca no seu Anexo Único, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento 

à pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Art. 2º. O Anexo Único da Lei no 11.361, de 14 de outubro de 2020, passa a vigorar 

acrescido dos itens 112 a 131, com a seguinte redação: 

 

ANEXO PUBLICADO NO DOE DE 13.05.12021 

 

Art. 3º. Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à Lei no 11.361/20, com as redações 

que seguem: 

 

I – O Art. 2º -A: 

 

“Art. 2º-A. Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, o item 5 do Anexo Único 

desta Lei (Oxigênio Medicinal – NCM 2804.40.00) relativamente ao imposto incidente nas 

operações internas e de importação do exterior, bem como nas correspondentes prestações de 

serviço de transporte, mantida, por igual prazo, a não exigência do estorno do crédito a que se 

refere o art. 2o. (CV ICMS 41/21) 

 

§ 1º Atendida, prioritariamente, a demanda da população maranhense,  ca o Poder 

Executivo, havendo solicitação de outra unidade federada, autorizado a conceder isenção do 

ICMS nas operações, e respectivas prestações de serviço de transporte, com a mercadoria 

descrita no caput com destino aos Estados do Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina, e Tocantins e ao Distrito Federal. (CV ICMS 41/21) 

 

§ 2º A autorização será concedida por ato do Secretário de Estado da Fazenda, ouvido 

o Chefe do Poder Executivo.” 

 

II - O Art. 2º-B: 

 

“Art. 2º -B. Ficam isentos do ICMS, até 31 de março de 2022, nas operações e prestações 

internas e de importação destinadas ao uso no âmbito das medi- das de prevenção ao contágio, 

de enfrentamento e de contingenciamento da pandemia da doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo novo agentes do Coronavírus (SARS-CoV-2), realizadas por órgão da 

Administração Pública Estadual ou Municipal, suas Fundações e Autarquias, com as seguintes 

mercadorias listadas nos itens abaixo indicados do Anexo Único desta Lei, mantida, por igual 

prazo, a não exigência do estorno do crédito a que se refere o art. 2o. (CV ICMS 66/20; 28/21 

e 38/21): 

 

LISTA PUBLICADA NO DOE DE 13.05.2021 

 

Art. 4º. Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, o equipamento respiratório 

Elmo, suas partes e peças, utilizado no âmbito das medidas de enfrentamento à pandemia 
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causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), nas seguintes operações (CV ICMS 

13/21): 

 

I - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa jurídica pública, prestadora de 

serviço de saúde; 

 

II - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa física ou jurídica, contribuinte 

ou não do ICMS, desde que as mercadorias objeto dessas operações sejam doadas às instituições 

públicas prestadoras de serviço de saúde. 

 

§ 1º A isenção de que trata este artigo aplica-se também: 

 

I - à diferença das alíquotas interestadual e interna, se couber;  

 

II - às correspondentes prestações de serviço de transporte; 

 

III - às doações realizadas nos termos do inciso II do caput deste artigo. 

 

§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS previsto nos incisos I e II do art. 21 

da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. 

 

Art. 5º. Ficam isentas do ICMS, por prazo indeterminado, as operações com vacinas e 

insumos destinados à produção de vacinas para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo 

agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), classificados pela NCM como 3002.20.19 e 

3002.20.29, e as respectivas prestações de serviços de transporte (CV ICMS 15/21). 

 

Parágrafo único. Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS previsto nos incisos I e II 

do art. 21 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. 

 

Art. 6º. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas complementares 

necessárias à implementação das disposições contidas nesta Lei. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de 

maio de 2021. 

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 11 de maio de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO  

Presidente 
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44. LEI No 11.500 DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

Autoriza o Poder Executivo a sortear prêmios em dinheiro, nos termos em que 

especifica, para incentivar a imunização com a segunda dose da vacina contra a 

COVID-19 (Dose Premiada). 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória no 357, de 18 de junho de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional no 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa no 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a sortear, nos termos desta Lei, prêmios em 

dinheiro como forma de incentivar a imunização com a segunda dose da vacina contra a 

COVID-19. 

 

Art. 2º. Para cumprimento do disposto no art. 1o desta Lei, o Poder Executivo poderá 

sortear até R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) em prêmios em dinheiro, nos 

seguintes moldes: 

 

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

 

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

 

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

 

Parágrafo único. Com vistas a estimular maior número de pessoas a receber a segunda 

dose da imunização contra a COVID-19, o Poder Executivo poderá, mediante Decreto, fazer 

adaptação na quantidade de prêmios em cada faixa de valor, devendo ser observa- do, contudo, 

o limite máximo de recursos  financeiros  fixado no caput deste artigo. 

 

Art. 3º. Poderão ser beneficiários dos sorteios de que trata esta Lei todos aqueles que 

tomarem as duas doses da vacina contra a COVID-19, no Maranhão, conforme registro na 

Plataforma Conecte SUS. 

 

Parágrafo único. Com vistas a contemplar tanto os que já concluíram o processo de 

vacinação quanto os que ainda não receberam as duas doses do imunizante contra a COVID-

19, os sorteios serão realizados em rodadas com periodicidade a ser definida em Portaria da 

Secretaria de Estado de Governo. 

 

Art. 4º. O pagamento do prêmio, denominado Dose Premiada, dar-se-á mediante crédito 

em conta bancária de titularidade do contemplado em instituição  financeira oficial. 

 

§ 1º A conta bancária a que se refere o caput deverá ser expressamente indicada pelo 

beneficiário. 

 

§ 2º Acaso o contemplado não possua conta bancária, será concedido prazo para a 

respectiva criação ou indicação de conta de terceiro. 
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§ 3º O depósito do prêmio em conta de terceiro depende de autorização, por escrito, do 

contemplado e do titular da conta bancária indicada. 

 

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

renunciar expressamente 

. 

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

objeto de novo sorteio. 

 

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

 

Art. 6º. A execução do disposto nesta Lei  cará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde 

- SES e da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, as quais poderão editar, no âmbito de 

suas respectivas atribuições, os atos normativos complementares que se  fizerem necessários. 

 

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias consignadas no orçamento do Estado, sem prejuízo de outras fontes públicas ou 

privadas, inclusive oriundas de emendas parlamentares. 

 

Art. 8º O Estado do Maranhão  fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação funcional 

programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 

a Lei Orçamentária Anual. 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 30 de junho de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

45.  LEI Nº 11.508, DE 8 DE JULHO DE 2021 

 

Institui o “Auxílio Cuidar”, destinado às crianças e adolescentes em situação de 

orfandade bilateral 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: 
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Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o “Auxílio Cuidar”, destinado às crianças 

e adolescentes em situação de orfandade bilateral no Estado do Maranhão, em face da pandemia 

da COVID-19. 

 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se orfandade bilateral a condição 

social em que se encontra a criança ou adolescente em que ambos os pais, biológicos ou por 

adoção, faleceram, sendo, pelo menos um deles, em razão da COVID-19. 

 

Art. 2º. À criança e ao adolescente em situação de orfandade bilateral será concedido 

auxílio no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago mensalmente, até o alcance da 

maioridade civil. 

 

§ 1º  O auxílio a que se refere o caput é instrumento de amparo às crianças e aos 

adolescentes em situação de orfandade completa e tem por finalidade contribuir para a garantia 

do direito à vida e à saúde, bem como para o acesso à alimentação, educação e lazer. 

 

§ 2º  O valor de que trata o caput deste artigo será corrigido monetariamente anualmente. 

 

Art. 3º. Poderão ser beneficiários do “Auxílio Cuidar” crianças e adolescentes com 

domicílio fixado, há pelo menos um ano antes da orfandade completa, no território maranhense 

e cuja família possuísse renda não superior a três salários mínimos. 

 

§ 1º  Serão beneficiários do auxílio a que se refere o caput tanto as crianças e 

adolescentes que estejam sob cuidado de família substituta quanto as que estejam em 

acolhimento institucional, desde que satisfaçam, em todo caso, as condições exigidas pelo art. 

1º, parágrafo único, desta Lei. 

 

§ 2º No caso de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, o valor do auxílio 

deve ser recolhido e mantido em conta em instituição financeira oficial. 

 

§ 3º Não terão direito ao “Auxílio Cuidar” a criança e o adolescente que figurar como 

beneficiário de pensão por morte, em regime previdenciário que assegure valor integral em 

relação aos rendimentos do segurado. 

 

Art. 4º. Cessa o direito de recebimento do auxílio a que se refere o art. 2º desta Lei a 

ocorrência de quaisquer das seguintes condições: 

 

I - o alcance da maioridade civil; 

 

II - a formalização, pelo menor, de contrato de trabalho, nos moldes do Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

III - a comprovação de cometimento de fraude para fins de participação no Programa. 

 

Art. 5º. O cometimento de fraude para fins de participação no Programa enseja a 

responsabilização daquele que lhe deu causa, nos termos da Lei Federal nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). 
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Art. 6º. O pagamento do “Auxílio Cuidar” dar-se-á por meio da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Social - SEDES, a quem caberá a edição dos atos normativos necessários 

para cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 7º. Havendo disponibilidade financeira e orçamentária, o “Auxílio Cuidar” poderá 

ser ampliado às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral por razões não 

relacionadas à COVID-19, aplicando-se, no que couber, os demais critérios e condições 

constantes desta Lei. 

 

Art. 8º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias consignadas no orçamento do Estado, sem prejuízo de outras fontes públicas ou 

privadas. 

 

Art. 9º. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, 

anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 

Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

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

 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 

correr. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE 

JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

46. LEI Nº 11.531 DE 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

Altera a Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, e a Lei nº 11.433 de 06 de abril de 

2021, que autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-

Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, de Auxílio 

Emergencial para o Setor do Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga 

tributária para o segmento de bares, restaurantes e similares, institui o Programa 

Social Vale-Gás, bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a 

Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 

2015, e dá outras providências. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, adotou a 

Medida Provisória nº 362, de 12 de agosto de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado 

aprovou, e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
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para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com 

a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 

450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O art. 3º da Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º Esta Lei entra em vigor: 

 

I - com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, relativamente ao inciso III do art. 1º; 

 

II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.” (NR) 

 

Art. 2º. O art. 1º, o título do Capítulo II, o art. 2º, o art. 3º, o parágrafo único do art. 20, 

o caput do art. 23 e o Anexo Único da Lei nº 11.433 de 06 de abril de 2021, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio- 

Combustível aos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e aos operadores do transporte 

alternativo complementar do Estado do Maranhão, de Auxílio Emergencial para o Setor do 

Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 

restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale - Gás, bem como altera a Lei nº 10.305, 

de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 

09 de março de 2015, e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, MOTORISTAS 

DE APLICATIVOS E OPERADORES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO 

COMPLEMENTAR 

 

Art. 2º Fica instituído, nos termos deste Capítulo, o Auxílio-Combustível aos Taxistas, 

Mototaxistas, motoristas de aplicativo e operadores do transporte alternativo complementar. 

 

Art. 3º. Para os fins desta Lei, são considerados taxistas, mototaxistas, motoristas de 

aplicativos e operadores do transporte alternativo complementar os profissionais que residam e 

trabalhem no Estado do Maranhão, o que deve ser comprovado, conforme o caso, mediante 

apresentação do documento de permissão para prestação do serviço emitido pelas 

municipalidades, plataforma de transporte privado acionado por aplicativo e comprovante de 

cadastro de operação junto à Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB. 

 

(...) 

 

Art. 20. (...) 

 

Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, consideram-se famílias maranhenses em 

situação de maior vulnerabilidade social as inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico), administrado pelo Governo Federal, que possuam renda per capita igual ou 

próxima a R$ 0,00 (zero reais), conforme Portaria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social - SEDES. 
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(...) 

 

Art. 23. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES entregará, a cada 

família habilitada no programa de que trata este Capítulo, um “Vale-Gás”, a ser fornecido na 

forma prevista em regulamento. 

 

(...) 

 

ANEXO ÚNICO 

VALORES DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, 

MOTORISTAS DE APLICATIVO E OPERADORES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO 

COMPLEMENTAR 

 

 
 

(...)” (NR) 

 

Art. 3º. O art. 5º da Lei nº 11.433 de 06 de abril de 2021, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 5º. O Auxílio-Combustível poderá ser pago, a critério da Administração Pública, 

por até 4 (quatro) parcelas ao ano, de acordo com os valores previstos no Anexo Único desta 

Lei, e em conta de titularidade do beneficiário, devidamente indicada à MOB. 

 

§ 1º Os valores do Auxílio-Combustível previstos no Anexo Único desta Lei poderão 

ser ampliados mediante destinação de emendas parlamentares. 

 

§ 2º A execução das quatro parcelas a que se refere o caput, bem como a respectiva 

ampliação deste quantitativo, dar-se-ão mediante determinação da Agência Estadual de 

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, observados os limites dos recursos financeiros 

e orçamentários destinados ao atendimento da referida despesa.” 

 

Art. 4º. A ementa da Lei nº 11.433 de 06 de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-Combustível aos 

taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e aos operadores do transporte alternativo 

complementar do Estado do Maranhão, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo e para 

o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, restaurantes e similares, 

institui o Programa Social Vale-Gás, bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 
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2015, a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, e 

dá outras providências.” 

 

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

 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 

redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, em 25 de agosto de 2021. 

 

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente 

 

 

 






