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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão dá início à série de publicações sobre 

as leis publicadas no Estado do Maranhão, abrangendo os anos de 2010 a 2021, diante da 

necessidade de organização e divulgação da produção legislativa do Estado nos últimos anos. 

No presente volume foram reunidas as leis estaduais em matéria ambiental, o que 

permite identificar o cuidado existente em relação às futuras gerações, desde as matérias de 

estruturação do sistema de meio ambiente no Estado até a área da educação ambiental. 

Aa presente iniciativa permitirá o conhecimento das leis ambientais por toda a 

sociedade e facilitará 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 9.279 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 

 
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o 

Sistema Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com o § 6° do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, 
PROMULGA a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO: I 

Da Política e do Sistema Estadual de Educação Ambiental 
 

Art. 1º - Incumbe a todos o dever de proteger o meio ambiente como bem ecologicamente sadio 
para as presentes e futuras gerações e, pra tanto, todos tem o direito à Educação Ambiental, como parte 
do processo educativo mais amplo. 

 

Art. 2º - Esta Lei Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de 
Educa ção Ambiental do Maranhão. 

 

Art. 3º - A Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação 
Ambiental são criados e implementados em conformidade com os princípios e objetivos de Política 
Nacional de Edu cação Ambiental (PNEA), do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) 
e da Política Estadual do Meio Ambiente e deverão articular- se com os sistemas de meio ambiente e 
educação em âmbito federal, estadual e municipal. 

 

CAPÍTULO: II 

Linhas conceituais da Política e do Sistema Estadual de Educação Ambiental 
 

Art. 4º - Entende-se por Educação Ambiental os processos contínuos e permanentes de 
aprendizagem, em todos os níveis e modalidades de ensino, em caráter formal e não formal para a 
formação individual e coletiva, reflexão, crítica e construção de valores, saberes, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências visando o   desenvolvimento da cidadania ambiental para a 
melhoria da qualidade da vida de todos e a construção de uma relação sustentável da sociedade com o 
ambiente que a integra. 

 

Art. 5º - A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação e da 
gestão ambiental, devendo estar presente, de forma articulada e continuada: 

 

I – em todos os níveis e modalidades existentes e os que vierem a ser criados no âmbito 
da educação formal e não-formal; 

 

II – em todos os níveis e modalidades dos processos de gestão ambiental estaduais e municipais; 
 

III – no âmbito da educação difusa, por meio de campanhas e difusão de informações 

socioambientais. 
 

Art. 6º - Entende-se por Sistema Estadual de Educação Ambiental a estruturação dos agentes 
políticos e sociais que atuam na Política Estadual de Educação Ambiental e no Programa Estadual de 
Educação Ambiental, de forma articulada e orgânica, com a dimensão participativa e democrática e o 
incentivo das múltiplas e mútuas relações da gestão e da formação da Educação Ambiental em todo 
o Estado, em seus municípios e territórios. 
 

§ 1º - o Sistema Estadual de Educação Ambiental é composto por órgãos e entidades públicos 
voltados à Educação Ambiental e articula-se com organizações, fóruns, comissões, grupos e coletivos 
sociais, bem como com outras entidades de caráter público ou privado interessados em contribuir com 
a realização de ações, atividades, projetos e políticas públicas em consonância com a Política Estadual 
de Educação Ambiental. 
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§ 2º - Os princípios da Educação Ambiental devem ser adotados, de forma transversal, em todas 
as políticas públicas educacionais e de gestão ambiental, e o Sistema Estadual de Educação Ambiental 
deverá dialogar com todas as instâncias do Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Sistema Estadual 
de Educação. 

 

CAPÍTULO: III 

Dos princípios, diretrizes e objetivas da Política Estadual de Educação Ambiental 

Art. 7º - São princípios básicos da Educação Ambiental: 

I – o enfoque humanístico, sistêmico, crítico, democrático e participativo; 
 

II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade e complexidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o social, econômico, político e cultural, situando a questão 
ambiental no tem po e no espaço, considerando as influências políticas na relação humana com o 
ambiente e a constru ção da sustentabilidade; 
 

III – o pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da multidisciplinaridade, inter disciplinaridade e transdisciplinaridade; 
 

IV – a garantia de continuidade, permanência e a busca por articulação de diferentes 
setores da socie dade, grupos, coletivos, comissões e organizações da sociedade, para maior capilaridade 
e corresponsabilidade social nos processos educativos; 
 

V – a construção social de valores éticos voltados à sustentabilidade ambiental, social, 
cultural, econômica, ética e psicológica; 
 

VI – a formação de uma visão de mundo crítica, ética, humanista e interpretativa, 
contextualizada historicamente e baseada no reconhecimento das diferenças, cooperação, democracia, 
justiça social, e outros valores que reorientem atitudes para a construção de sociedades sustentáveis; 
 

VII – a participação, o controle social e o desenvolvimento da cidadania ambiental para a 
tomada de decisões socioambientais e a busca da justiça e dignidade nas sociedades; 
 

VIII – a abordagem articulada das questões socioambientais locais, regionais, nacionais, e 
globais e a reflexão socioambiental especÍfica relacionada a cada habilitação profissional e ao exercício 
de cada atividade produtiva e laboral; 
 

IX – o respeito, o reconhecimento e a valorização da pluralidade, da diversidade étnica e 
cultural, bem como do conhecimento e das práticas tradicionais relacionadas ao meio ambiente; 
 

X – a abordagem articulada do meio ambiente com outras dimensões transversais 
relacionadas à cida dania. 
 

Art. 8º - São objetivos fundamentais da Educação Ambiental no Estado do Maranhão. 
 

I – o engajamento das pessoas na construção de uma sociedade sustentável do ponto de 
vista ambiental, social, ético, econômico e cultural, com pessoas politicamente atuantes na busca por 
justiça socio ambiental; 
 

II – o desenvolvimento de uma compreensão crítica e integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos; 
 

III – a garantia da democratização e a socialização das informações socioambientais, bem 
como da reflexão crítica sobre estas, para subsidiar a participação e a tomada de decisões; 



10 

 

 

IV – a capacitação e o incentivo à participação individual e coletiva na discussão das 
questões socio ambientais, inclusive em fóruns, organizações e colegiados ambientais, entendendo-se a 
defesa da qualidade como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
 

V – a promoção da regionalização e descentralização de programas, projetos e ações de 
educação ambiental; 
 

VI – o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental integrados 
ao de gestão ambiental; 
 

VII – a formação inicial, continuada e em serviço sobre a dimensão ambiental aos 
professores e educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, como aos gestores dos sistemas 
de educação e de meio ambiente; 
 

VIII – a promoção da educação difusa para a população em geral sobre o consumo 
sustentável e o uso responsável dos recursos ambientais e a mobilização para proteção, conservação e 
preservação destes recursos; 
 

IX – o estímulo à criação, o fortalecimento e a ampliação de redes, núcleos, coletivos, 
comissões, grupos, fóruns e colegiados de educação ambiental, promovendo a comunicação e 
cooperação em nível local, regional, nacional e internacional; 
 

X – o fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o estimulo à 
pesquisa e adoção de práticas sustentáveis que minimizem os impactos negativos sobre o ambiente; 
 

XI – o acompanhamento avaliativo da incorporação da dimensão ambiental nos sistemas 
de ensino e de gestão, de modo de subsidiar o aprimoramento dos projetos pedagógicos e a elaboração 
de diretrizes específicas para cada um de seus âmbitos; 
 

XII – o fomento a pesquisas voltadas à construção de instrumentos, metodologias e 
processos para a abordagem da dimensão ambiental que possam ser aplicados aos currículos integrados 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
 

XIII – incentivo a criação de campanhas e à elaboração de materiais educacionais que 
sirvam de referência para educação ambiental formal, não formal e difusa. 

 

CAPÍTULO: IV 
Das competências e da Execução da Política 

 

Art. 9º - Os órgãos e entidades públicas do Estado e dos Municípios integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, bem como os órgãos e entidades públicas responsáveis pela 
gestão dos sistemas de ensino estaduais, inclusive as instituições de ensino públicas e privadas, os 
coletivos, grupos e organizações da sociedade voltados à Educação Ambiental, constituem o Sistema 
Estadual de Educação Ambiental. 
 

Art. 10 - Fica criado o Órgão Gestor Estadual de Educação Ambiental, formado conjuntamente 
pelas áreas da educação ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMA da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, responsável pela coordenação da Política e do 
Sistema Estadual de Educação Ambiental. 
 

Parágrafo único – Os municípios deverão criar seus respectivos Órgãos Gestores a partir da 
parceria entre as áreas de Educação Ambiental das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de 
Educação, buscando a implementação conjunta de políticas, programas e ações. 
 

Art. 11 - A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Maranhão (CIEA-
MA), é o órgão colegiado deliberativo, normativo e consultivo específico do Sistema Estadual de 
Educação Ambiental, que tem a função de integrar e articular a dimensão da educação ambiental nas 
discussões 
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dos Conselhos de Meio Ambiente e de Educação do Estado, sem prejuízo de suas respectivas 
competências. 

 

Art. 12 - No âmbito estadual compete: 
 

I – ao Poder Público Estadual: 
 

a) implementar a Política Estadual de Educação Ambiental, definir e implementar as 
ações, políticas e os projetos de Educação Ambiental, no âmbito de suas respectivas competências e 
conforme as especificidades de suas políticas setoriais; 
 

b) incentivar, apoiar e capacitar a estruturação e a gestão da Educação Ambiental nos municípios; 
 

c) apoiar a formulação de Políticas e Planos municipais de Educação Ambiental; 
 

d) respeitada a autonomia municipal, incentivar a incorporação da Política Estadual de 
Educação Ambiental e a elaboração e observância da Agenda 21 local. 
 

II – ao Órgão Gestor da Política Estadual de educação Ambiental: 
 

a) construir participativamente e coordenar a implementação do Programa Estadual de 
Educação Ambiental do Maranhão, garantindo a sua revisão de forma democrática e periódica; 
 

b) elaborar, implementar e fomentar as atividades de formação, informação, capacitação 
e documentação, articulando as dimensões da educação e da gestão ambiental na educação formal, não 
formal e difusa; 
 

c) estabelecer diretrizes estaduais para implementação da Política e do Sistema Estaduais 
de Educação Ambiental, bem como para elaboração de programas e projetos; 
 

d) coordenar, articular e supervisionar políticas, programas, planos e projetos de 
Educação Ambiental, verificando se estão em consonância com os ditames da presente Política; 
 

e) financiar e participar da negociação do financiamento de programas, planos e projetos 
de Educação Ambiental; 
 

f) indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de 
programas e projetos de Educação Ambiental; 
 

g) apoiar a estruturação de órgãos gestores de Educação Ambiental no âmbito municipal. 
 

III – à SEMA e aos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente coordenar, fomentar e 
promover a educação ambiental não formal e difusa no Estado; 
 

IV – à SEDUC fomentar, promover e desenvolver a educação ambiental de forma 
transversal no currículo escolar e integrá-la como pratica educativa contínua e permanente em todos os 
níveis e modali- dades do ensino formal; 
 

V – à CIEA propor, analisar e aprovar diretrizes para a implantação da Política, do 
Sistema e do Programa Estadual de Educação Ambiental, conforme regulamento próprio; 
 

VI – ao Conselho Estadual de Educação e ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, em 
atuação integrada com a CIEA e Órgão Gestor, a função de propor, analisar e aprovar diretrizes para a 
Educação Ambiental nos sistemas de ensino e nas políticas de gestão ambiental; 
 

VII - aos Municípios estruturar seus Órgãos Gestores de Educação Ambiental e definir 
programas locais, diretrizes, normas e critérios para a Educação Ambiental, articulando-se com grupos 
e coletivos 



12 

 

 

territoriais de formação, respeitados os princípios e objetivos da Política de Educação Ambiental do 
Maranhão. 

 

Art. 13 - No âmbito da sociedade e das demais instituições públicas e privadas, 

compete: I – às Instituições de Ensino Superior: 

a) apoiar, promover e desenvolver a educação ambiental de forma transversal no currículo 
escolar e integrá-la como prática educativa contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 
ensino formal; 
 

b) promover a formação inicial para a Educação Ambiental nas licenciaturas e curso de pedagogia; 
 

c) desenvolver pesquisas e extensões sobre metodologias voltadas ao aprimoramento da 
abordagem da Educação Ambiental, bem como sobre práticas e tecnologias sustentáveis; 
 

d) apoiar as políticas de formação e a elaboração de materiais didáticos e educativos 
relacionados à abordagem da questão socioambiental. 
 

II – às Instituições educativas da rede pública e privada promover a Educação Ambiental 
de maneira transversal e interdisciplinar integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 
 

III – aos setores licenciadores e aos empreendedores licenciados realizarem a educação 
ambiental no processo de licenciamento, assim como no planejamento e execução de obras, nas 
atividades, nos processos produtivos e outras atividades de gestão ambiental; 
 

IV – aos meios de comunicação de mesa de todos os setores promover, disseminar e 
democratizar as informações e o entendimento acerca das questões socioambientais, de maneira ativa e 
permanente, colaborando para construção de práticas sustentáveis; 
 

V – às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas promover 
programas destinados à sustentabilidade socioambiental e à formação dos trabalhadores e empregadores, 
inclusive por meio de campanhas e ações de responsabilidade socioambiental, visando à melhoria do 
ambiente de trabalho, a proteção da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores e consumidores e a 
ética do consumo sustentável além da mitigação ou compensação dos riscos ou efeitos poluentes ou 
degradantes do processo produtivo sobre o meio ambiente; 
 

VI – aos órgãos de defesa do consumidor promover a educação e a conscientização dos 
consumidores em prol do consumo consciente e sustentável, colaborando para a proteção da saúde e do 
bem-estar dos consumidores; 
 

VII – aos indivíduos, movimentos sociais, associações sem fins lucrativos, organizações, 
grupos, coletivos e redes participarem do desenvolvimento ou do acompanhamento de programas, 
planos e projetos de Educação Ambiental, em consonância com esta Política e participarem dos 
processos decisórios ambientais, exercendo o controle social sobre as ações da gestão pública e na 
proteção da sadia qualidade de vida ambiental para as presentes e futuras gerações. 

 
CAPÍTULO: V 

Seção I Do Plano Estadual de Educação Ambiental 
 

Art. 14 - O plano Estadual de Educação Ambiental é o principal instrumento balizador das 
políticas, dos programas e projetos de Educação Ambiental, devendo ser observado transversalmente 
em todas 
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as políticas estaduais e deve estabelecer as diretrizes, objetivos, estratégias, metas, recursos e prazos 
para a implementação da Política Estadual de Educação Ambiental. 

 

§ 1º - O Plano Estadual de Educação Ambiental será elaborado e revisado participativamente, 
sob a coordenação da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Maranhão. 
 

§ 2º - O plano terá validade de 5 anos, devendo ser permanentemente revisado no seu penúltimo ano. 
 

§ 3º - O plano estipulará as bases financeiras e as normas para a captação de recursos para a 
implementação de todas as linhas de atuação da Política Estadual de Educação Ambiental no Estado. 

 

Seção II 
Das linhas de atuação da Política Estadual de Educação Ambiental 

 

Art. 15 - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem ser 
desenvolvidas em processos formativos, por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas: 
 

I – formação de recursos humanos; 
 

a) no sistema formal de ensino; 
 

b) no sistema não formal de ensino; 
 

c) formação de gestores de meio ambiente e de educação; 
 

d) a incorporação da dimensão socioambiental na formação, especialização e 
atualização das áreas profissionais e atividades laborais dos diversos segmentos da sociedade; 
 

e) formação inicial e continuada de professores na pedagogia, nas licenciaturas, 
especialização e atualização, em todos os níveis e modalidades de ensino; 
 

f) formação de profissionais orientados para as atividades de gestão e manejo sustentáveis. 
 

II – comunicação, entendida como a ação voltada à divulgação pública de informação e 
comunicação social, produzida por meios gráficos, visuais, audiovisuais, sonoros e virtuais e que tenha 
as seguintes intencionalidades educativas: 
 

a) fortalecimento da cidadania por meio da compreensão crítica sobre a complexidade da 
problemática socioambiental; e 
 

b) apoio a processos de transformação de valores, hábitos, atitudes e comportamentos 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em relação com o meio ambiente. 

 
III – produção, revisão e distribuição de material educativo; 

 

IV – realização de estudos, pesquisas e experimentações voltadas à construção de 
instrumentos, metodologias e processos para o aprimoramento da cidadania ambiental e a abordagem 
da dimensão ambiental nos currículos integrados dos diferentes níveis e modalidades de ensino, bem 
como para a difusão e a construção de tecnologias de menor impacto socioambiental; 
 

V – formação para a cidadania ambiental e capacitação para a participação pública nos 
processos de gestão ambiental; 

 

VI – apoio à implementação de ações, programas e projetos; 
 

VII – acompanhamento e avaliação dos programas e práticas de Educação Ambiental, bem 
como do processo de incorporação da dimensão ambiental nos projetos pedagógicos. 
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Seção III 

Da Educação Ambiental Formal 
 

Art. 16 - Entende-se por Educação Ambiental formal aquela realizada no âmbito escolar e 
desenvolvida no campo curricular das instituições escolares públicas, privadas e comunitárias de ensino, 
englobando todos os níveis e modalidades reconhecidos pela legislação educacional, bem como aqueles 
que ainda vierem a ser criados a partir da Educação Infantil. 
 

Art. 17 - A educação Ambiental desenvolvida no âmbito da Educação Básica deverá observar 
as seguintes diretrizes mínimas: 
 

I – estar inserida no projeto político-pedagógico das creches e escolas de forma 
transversal e com a participação da comunidade escolar e de seu retorno social em projetos pedagógicos 
que envolvam o meio ambiente, procurando relacioná-lo com outras dimensões do saber; 
 

II – valorizar a diversidade étnico-racial e cultural, trazendo os múltiplos saberes e olhares 
científicos de povos indígenas, quilombolas e tradicionais sobre o meio ambiente, numa perspectiva 
transdisciplinar; 
 

III – articular-se com a criação, apoio, fomento e envolvimento, nos processos de 
formação, de grupos, comissões e coletivos de educadores, juventude e outras formas de organização da 
comunidade escolar e da sociedade voltadas à prática da Educação Ambiental. 
 

Parágrafo único – A Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina especifica 
no currículo da Educação Básica, devendo ser inserida de forma transversal no âmbito curricular. 
 

Art. 18 - Cabe às Secretarias de Educação Estadual e as Municipais: 
 

I – promover a formação periódica, continuada e em serviço dos professores e gestores 
das respectivas redes de ensino; 
 

II – fomentar a participação de indivíduos, grupos, coletivos e instituições formadoras da 
sociedade civil, bem como dos setores público e privado, governamentais e não governamentais em 
projetos, ações formativas bem como na produção, difusão e distribuição de materiais didático-
pedagógicos pelas diferentes mídias; e 
 

III – elaborar, reproduzir e distribuir materiais educacionais regionais e contextualizados 
ao meio ambiente e culturas locais e revisar os materiais didáticos, para que sirvam de referência para a 
Educação Ambiental nas diversas modalidades de ensino da Educação Básica. 
 

Art. 19 - A educação ambiental a ser realizada no âmbito do Ensino Profissionalizante de nível 
médio e superior deverá adotar projetos pedagógicos que promovam a abordagem transdisciplinar da 
Educação Ambiental e o conhecimento da legislação ambiental, dos princípios de gestão ambiental e 
das atribuições dos órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização dos recursos naturais, 
contextualizando estes conhecimentos com as respectivas áreas de conhecimento profissionais e 
empresariais. 
 

Parágrafo único – As instituições de ensino técnico deverão desenvolver estudos e tecnologias 
que minimizem impactos no meio ambiente e da saúde de trabalho, utilizando seus espaços como 
experimentação e difusão desses estudos e tecnologias. 
 

Art. 20 - A partir desta Lei, as instituições de ensino superior que ofertem cursos de licenciatura 
e pedagogia são obrigadas a criar disciplina ou atividade curricular na formação, especialização e 
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino e dos professores de todas as 
áreas, de maneira a esclarecer o papel transversal e interdisciplinar da Educação Ambiental em todas as 
disciplinas aplicadas a educação formal básica. 
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§ 1º - Os professores em atividade nas redes públicas ou privadas de ensino receberão 
complementação em sua formação, de acordo com os fundamentos desta Lei. 
 

§ 2º - As instituições de ensino e pesquisa deverão fomentar pesquisas voltadas à construção de 
instrumentos, metodologias e processos para a abordagem da dimensão ambiental que possam ser aplica- 
dos aos currículos integrados dos diferentes níveis e modalidades de ensino, bem como para o monito- 
ramento e avaliação das práticas educativas. 
 

§ 3º - As instituições de ensino superior deverão ser incentivadas a participar da elaboração de 
materiais educacionais regionais e contextualizados ao meio ambiente e culturas locais. 
 

Art. 21 - A dimensão socioambiental deve permear os currículos dos cursos de formação 
superior, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 
 

Art. 22- A construção e gestão de instituições de ensino devem considerar: 
 

I – a adoção de critérios ambientais, incentivando a manutenção de áreas verdes e o uso 
de tecnologias construtivas menos impactantes, educando para atitudes e procedimentos que levem ao 
uso sustentável dos recursos naturais, redução dos impactos ambientais e cuidados com os bens de uso 
comum; 
 

II – a gestão de espaços e resíduos, bem como a utilização de laboratórios, espaços de 
pesquisa, experimentação e manuseio de equipamentos deverão ocorrer de forma condizente com a ética 
e a legislação ambiental. 
 

Art. 23 - As secretarias estaduais e municipais de educação deverão garantir a existência de 
unidades coordenadoras responsáveis pela gestão e implementação especificas dos programas, ações e 
projetos de Educação Ambiental, garantindo recursos humanos, materiais e orçamentários para tanto. 
 

§ 1º - O Poder Público deverá incentivar a criação de núcleos de Educação Ambiental: 
 

a) nas unidades de ensino de educação básica, com a existência de um professor 
coordenador responsável por apoiar a transversalidade e a realização da Educação Ambiental, conforme 
previsto no projeto político-pedagógico de cada unidade; 
 

b) nas regionais de educação, de acordo com a estrutura e organização do Estado e dos Municípios. 
 

§ 2º - Os professores coordenadores de Educação Ambiental deverão contar com redução de 
carga horária para o planejamento das atividades, formação e articulação com os demais. 
 

Seção IV 
Da Educação Ambiental Não Formal 

 

Art. 24 - Entende-se por Educação Ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas 
à sensibilização, conscientização, mobilização e formação coletiva para proteção, preservação e defesa 
do meio ambiente, bem como à melhoria da qualidade da vida. 
 

Art. 25 - Órgãos integrantes do SISNAMA, em âmbito estadual e municipal promoverão 
programas de educação ambiental não formal, conforme suas respectivas competências, a fim de 
incentivar as seguintes dimensões: 
 

I – desenvolvimento da Educação Ambiental nos processos de gestão ambiental; 
 

II – criação, fortalecimento e implementação de projetos voltados à cidadania ambiental 
de grupos, coletivos, comissões, associações ou indivíduos, com a mobilização para o enfrentamento 
das questões socioambientais; 
 

III – promoção de políticos que propiciem o acesso, a busca, a divulgação e a compreensão 
de informações socioambientais; 
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IV – articulação de coletivos, grupos, instituições e projetos com finalidade formadora que 
atuam na mesma base territorial; 
 

V – difusão, nos meios de comunicação de massa e em programas e campanhas 
educativas, de temáticas educativas relacionadas ao meio ambiente e às tecnologias sustentáveis; 
 

VI – apoio a processos de educomunicação ambiental, entendida como a prática educativa 
voltada a apropriação crítica, pelos próprios educandos, dos meios e tecnologias de comunicação, com 
a finalidade de integrar comunidades e saberes ambientais, propiciando a construção, gestão e difusão 
do conhecimento a partir das experiências da realidade socioambiental de cada local e o 
desenvolvimento de habilidades individuais ligadas à comunicação e expressão; 
 

VII – realização de pesquisas, mapeamentos, avaliações e monitoramento de programas e 
atividades vinculadas à educação ambiental não formal; 
 

VIII – orientação, apoio e fiscalização à participação de empresas públicas e privadas no 
desenvolvimento de programas de Educação Ambiental; 
 

IX – pesquisa, divulgação e valorização dos saberes ambientais das populações 
tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e agricultores familiares no uso e manejo de recursos 
naturais, bem como capacitação dos mesmos para o manejo comunitário e praticas produtivas 
sustentáveis; 
 

X – desenvolvimento do turismo sustentável e socialmente includente; 
 

XI – apoio a formação de coletivos e processos mobilizatórios de juventude para as 
questões socioambientais; 
 

XII – apoio ao desenvolvimento de projetos ambientais sustentáveis elaborados pelos 
grupos e comunidades; 
 

XIII – formação de núcleo de estudos ambientais nas instituições públicas e privadas; 
 

XIV – inserção do componente Educação Ambiental na gestão pública, bem como nos 
programas e projetos financiados por recursos públicos e privados; 
 

XV – inserção da Educação Ambiental nos programas de saúde, urbanismo e extensão rural 
pública e privada; 
 

XVI – formação em educação ambiental para os membros das instâncias de controle social, 
como conselhos de meios ambiente, de cidades, conselhos de unidades de conservação, comitês de 
bacias e demais espaços de participação pública; 
 

XVII – adoção de parâmetros e de indicadores de melhoria da qualidade de vida e do meio 
ambiente nos programas e projetos de educação ambiental em todos os níveis de atuação. 
 

Art. 26 - Para efeitos desta Política, e sem prejuízo do reconhecimento de novas metodologias 
e práticas, a Educação Ambiental deve ser fortalecedora dos processos participativos e parte integrante 
dos seguintes processos de gestão ambiental: 
 

I – Recursos ídricos; 

 II – Biodiversidade; 

III – Política Urbanística e Gestão Ambiental Municipal;  

IV – Unidades de Conservação; 
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V – Gerenciamento Costeiro; 
 

VI – Zoneamento Ecológico-Econômico;  

VII – Licenciamento Ambiental; 

VIII – Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental;  

IX – Florestal; 

X – Patrimônio Ambiental Cultural;  

XI – Controle da Qualidade do Ar; 

XII – Turismo ustentável; 

XIII – Territorial Agrário; 
 

XIV – Preservação, adaptação e mitigação das mudanças climáticas. 
 

CAPÍTULO: VI 
Dos Recursos Financeiros 

 

Art. 27 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Secretaria Estadual 
da Educação e os demais órgãos do Poder Público Estadual e Municipal deverão alocar em seus 
orçamentos recursos necessários ao desenvolvimento de programas, projetos e ações de Educação 
Ambiental e ao cumprimento do Plano Estadual de Educação Ambiental. 
 

Art. 28 - A seleção de planos e programas para alocação de recursos públicos em Educação 
Ambiental deve ser realizada levando se em conta os seguintes critérios: 
 

I – conformidade com princípios, objetivos e diretrizes da Política e com o Programa 
Estadual de Educação Ambiental; 
 

II – economicidade, medida pela relação e magnitude dos recursos a alocar e o retorno 
socioambiental, utilizando-se indicadores qualitativos e quantitativos; 
 

III – análise do alcance e sustentabilidade e potencial transformador dos planos, programas 
e projetos em Educação Ambiental; 
 

IV – contemplar a capacidade institucional e a continuidade dos planos programas e projetos. 
 

Art. 29 - No tocante ao financiamento desta Política compete ao Órgão Gestor: 
 

I – estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados em projetos de 
Educação Ambiental; 
 

II – apoiar e fomentar a criação de fundos que contemplem a Educação Ambiental em 
suas linhas de financiamento; 
 

III – estimular e orientar os fundos estaduais e municipais a aplicarem recursos para o 
desenvolvimento de projetos de educação ambiental. 

 

CAPÍTULO: VII 
Das Disposições Finais 

 

Art. 30 - O Poder Executivo Estadual regulamentará esta Lei no prazo de 120 dias de sua 
publicação, ouvida a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Maranhão (CIEA-MA). 
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Art. 31 - 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. O SENHOR 
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a 
faça imprimir, publicar e correr. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL 
BEQUIMÃO”, EM 20 DE OUTUBRO DE 2010. 

 

Deputado MARCELO TAVARES SILVA 
Presidente 

 

 

 
2. LEI Nº 9.370, DE 13 DE MAIO DE 2011 

 

Acrescenta o inciso IV no art. 1º da Lei nº 4.734/86, que 
proíbe a derrubada de babaçu e dá outras providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

Art. 1º É acrescentado inciso IV ao art. 1º da Lei nº 4.734/86, com a seguinte 
redação: “Art. 1º (...) 
IV - Quando for imprescindível para a implantação de atividades econômicas de interesse 
social, devidamente caracterizadas e motivadas por procedimento administrativo de 
licenciamento ambiental prévio, atendendo, no mínimo, às seguintes medidas mitigadoras e 
compensatórias: 
a) quando o corte raso for menor ou igual a 01 (hum hectare), a reposição sob forma de replantio 
de, no mínimo, o dobro de árvores sacrificadas da mesma espécie em unidades de con- servação 
de uso sustentável, situadas na mesma bacia ou microbacia hidrográfica; 
b) quando o corte raso exceder a 01 (hum hectare), a reposição de, no mínimo, o dobro de 
árvores sacrificadas da mesma espécie em unidades de conservação de uso sustentável, situadas 
na mesma bacia ou microbacia hidrográfica e mais a implantação de Reserva 
Extrativista/RESEX de babaçuais em área e estágio sucessional equivalentes onde se proceda 
ao extrativismo; promovendo, inclusive, a conservação de fragmentos florestais e respectivos 
fluxogênicos e corredores ecológicos para a manutenção da biodiversidade da espécie e seus 
serviços ambien tais;” 

 

Art.2º- Ficam acrescentados os §§1º, 2º e 3º ao art.1º da Lei nº 4.734/86, com a seguinte redação: 
 

“§ 1º No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 
território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os princípios e limites a que se referem este artigo. 
§ 2º As ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei na utilização e exploração das 
florestas e matas de babaçu são consideradas uso nocivo da propriedade. 
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§ 3º O disposto neste artigo deverá obedecer aos requisitos previstos em outras normas federais, 
estaduais e municipais aplicáveis, especialmente as leis de “babaçu livre”, bem como o Plano 
Diretor, o Zoneamento Ecológico-Econômico e os Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação, quando existentes.” 

 

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 
MAIO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 
LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

3. LEI Nº 9.412, DE 13 DE JULHO DE 2011 

 

Regulamenta a Compensação Ambiental no âmbito do Estado do Ma 
ranhão. 

 
Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou a Medida Provisória nº 097 de 

13 de junho de 2011, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado ARNALDO 
MELO, 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- Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a destinar recursos financeiros 
sob a forma de Compensação Ambiental, a fim de apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, assim definida no Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SEUC. 

 
Parágrafo único: Quando o empreendimento afetar Unidade de Conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, o processo de licenciamento a que se refere o caput deste artigo contemplará a 
oitiva da chefia da unidade de conservação e do órgão executor do SEUC, e a Unidade afetada, mesmo 
que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 
definida neste artigo. 

 
Art. 2º- Para os fins de fixação da Compensação Ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 

9.985, de 2000, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, nos 
procedimentos de licenciamento, estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos 
ambientais nega tivos sobre o meio ambiente. 

 
§ 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo, respeitada a 

imprescritibilidade dos danos ambientais, e não serão incluídos valores sobre os investimentos referentes 
aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação 
de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, 
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. 
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§ 2º O cálculo do grau de impacto, para empreendimento em processo de renovação de licença, 

será considerado apenas sobre o processo de ampliação ou expansão do empreendimento, assim conside- 
rando quando já houver sido quitado o valor da compensação principal. 

 
§ 3º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das 

características do ambiente a ser impactado, conforme metodologia de gradação estabelecida no Anexo 
Único desta Lei. 

 
§ 4º Para efeito de cálculo da Compensação Ambiental o órgão ambiental solicitará, juntamente 

com o termo de referência para os estudos de impacto ambiental, a planilha de informações necessárias 
para calcular o grau de impacto ambiental. 

 
§ 5º A Compensação Ambiental poderá incidir sobre cada trecho ou etapa, naqueles 

empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trechos ou etapas. 
 
Art. 3º Para efeito do cálculo da Compensação Ambiental, os empreendedores deverão 

apresentar a previsão do custo total de implantação do empreendimento antes da emissão da Licença de 
Instalação, garantidas as formas de sigilo previstas na legislação vigente. 

 
§ 1º Os custos de implantação do empreendimento deverão ser apresentados e justificados pelo 

empreendedor e aprovados pelo órgão ambiental licenciador. 
 
§ 2º O valor estabelecido para a Compensação Ambiental de novos empreendimentos deverá 

ser definido no processo de licenciamento, quando da emissão da Licença de Instalação. 
 
§ 3º Não será exigido o desembolso da Compensação Ambiental antes da emissão da Licença 

de Instalação. 
 
§ 4º A fixação do montante da Compensação Ambiental e a celebração do termo de 

compromisso correspondente deverão ocorrer no momento da emissão da Licença de Instalação. 
 
§ 5º O termo de compromisso referido no § 4º deste artigo deverá prever mecanismo de 

atualização dos valores dos desembolsos. 
 
Art. 4º - O empreendedor deverá apresentar no EIA/RIMA sugestões de unidades de 

conservação a serem beneficiadas ou criadas. 
 
§ 1º É assegurado a qualquer interessado o direito de apresentar por escrito, durante o 

procedimento de licenciamento ambiental, sugestões justificadas de unidades de conservação a serem 
beneficiadas ou criadas. 

 
§ 2º As sugestões apresentadas pelo empreendedor ou por qualquer interessado não vinculam a 

decisão da SEMA, devendo esta justificar as razões de escolha das unidades de conservação a serem 
beneficiadas. 
 

Art. 5º- Fica instituída a Câmara Estadual de Compensação Ambiental - CECA, no âmbito da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, de caráter deliberativo, composta por cinco 
membros da SEMA, indicados pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais por 
meio de portaria; um membro da sociedade civil e um membro do setor produtivo, indicados pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, na qualidade de observadores, com a finalidade 
de: 

I - definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de 
novas unidades de conservação; 

 
II - calcular o valor da Compensação Ambiental; 
III - estabelecer as diretrizes para aplicação dos recursos, respeitada a ordem de prioridade 
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fixada nesta Lei; 
 

IV - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da 
Compensação Ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais definidos; 
 

V - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de 
conservação;  

 
VI - decidir sobre a aplicação dos demais recursos obtidos pelas unidades de conservação 

estaduais previstas no SEUC; 
 
VII - estabelecer diretrizes para a elaboração e implantação dos planos de manejo das 

unidades de conservação; 
 
VIII - gerir os recursos do Fundo Estadual de Unidades de Conservação. 

 
§ 1º A Câmara Estadual de Compensação Ambiental deverá ouvir os representantes dos demais 

entes federados, os Conselhos de Mosaico das Unidades de Conservação, quando for o caso, e os 
Conselhos das Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento. 

 
§ 2º A Câmara Estadual de Compensação Ambiental elegerá um dos seus membros para atuar 

junto à Câmara de Compensação instituída no âmbito do Ministério do Meio Ambiente pelo Decreto 
Federal nº 6.848/09. 

 
Art. 6º- Para orientar a tomada de decisão dos integrantes da Câmara de Compensação 

Ambiental na destinação dos recursos, fica criado o Programa Estadual de Unidades de Conservação, a 
ser elaborado pela SEMA, no prazo de cento e oitenta dias após a publicação desta Lei. 

 
Art. 7º- A Câmara Estadual de Compensação Ambiental, ao definir as unidades de conservação 

a serem beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação ambiental, respeitada a ordem de 
prioridades estabelecida no art. 10 da presente Lei, deverá observar os seguintes critérios: 

 
I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas 

diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada, independen- temente do grupo a que 
pertençam, deverão estas ser beneficiadas com recursos da Compensação Am- biental, considerando, 
entre outros, os critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infrae- strutura existente; 

 
II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos 

recursos oriundos da Compensação Ambiental poderá ser destinada à criação, implantação ou 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral localizada preferencialmente no 
mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do empreendimento ou atividade licenciada, considerando 
o disposto na lei que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, bem como as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA. 
 

§ 1º O montante de recursos que não forem destinados na forma dos incisos I e II deste artigo 
deverá ser empregado na criação, implantação ou manutenção de outras unidades de conservação, em 
observância ao disposto no SEUC. 

 
§ 2º Somente receberão recursos da Compensação Ambiental as unidades de conservação 

inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, ressalvada a destinação de recursos para 
criação de novas unidades de conservação. 

 
§ 3º A destinação de recursos da Compensação Ambiental, conforme o Programa Estadual de 

Unida des de Conservação, nas unidades de conservação selecionadas somente será efetivada após sua 
apro vação pela Câmara de Compensação Ambiental, ficando sua aplicação a cargo do órgão central do 
SEUC. 

 
§ 4º Os recursos oriundos de Compensação Ambiental decorrente de licenciamento federal serão 

destinados conforme os critérios estabelecidos neste artigo. 
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Art. 8º- A entidade ou órgão gestor das unidades de conservação selecionadas deverá apresentar 

plano de trabalho da aplicação dos recursos para análise da Câmara Estadual de Compensação 
Ambiental, visando à sua implantação. 

 
Parágrafo único. A destinação de recursos da Compensação Ambiental para as unidades de 

conservação selecionadas somente será efetivada após aprovação pela Câmara Estadual de 
Compensação Ambiental, ficando sob supervisão do órgão executor do SEUC o programa de trabalho 
elaborado pelas respectivas entidades ou órgãos gestores, contendo as atividades, estudos e projetos a 
serem execu- tados e os respectivos custos. 

 
Art. 9º- A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação, 

existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 
 

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
 
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
 
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 
 
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; 
 
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação 

e área de amortecimento. 
 
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, 

Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando 
a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser 
aplicados para custear as seguintes atividades: 

 
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

 
II- realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de 

bens e equipamentos permanentes; 
 

III - implantação de programas de educação ambiental; 
 

IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade afetada. 

 
Art. 10 - Os empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerados pelo 

órgão am- biental competente, implantados antes da edição desta Lei ou em operação sem as respectivas 
licenças ambientais e sem o pagamento da compensação ambiental, deverão requerer, no prazo de doze 
meses,contados a partir da publicação desta Medida Provisória, a regularização junto ao órgão ambiental 
competente, sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 
Art. 11 - Nos materiais de divulgação produzidos com recursos da Compensação Ambiental 

deverão constar a fonte dos recursos com os dizeres “Recursos Provenientes de Compensação 
Ambiental” e do número da presente Lei. 

 
Art. 12- A Câmara Estadual de Compensação Ambiental deverá dar publicidade, bem como 

informar anualmente ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, a aplicação dos recursos oriundos da 
Compensação Ambiental, apresentando, no mínimo, o empreendimento licenciado, o valor, o prazo de 
aplicação da compensação, as unidades de conservação beneficiadas e as ações nelas desenvolvidas. 

 
Parágrafo único. As informações sobre as atividades, estudos e projetos que estejam sendo 

executados com recursos da Compensação Ambiental, bem como as atas das reuniões e deliberações da 
Câmara Estadual de Compensação Ambiental, deverão estar disponibilizadas ao público por meio da 
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página web da SEMA, assegurando-se publicidade e transparência às mesmas. 
 
Art. 13- Caberá à Câmara Estadual de Compensação Ambiental realizar o cálculo da 

Compensação Ambiental de acordo com as informações a que se refere o art 2º, desta Lei. 
 
§ 1º Da decisão do cálculo da Compensação Ambiental caberá recurso no prazo de dez dias, 

dirigido à Câmara Estadual de Compensação Ambiental, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco 
dias, o encaminhará ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 
§ 2º O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais julgará o recurso no prazo 

de até trinta dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, que comunicará sua 
decisão ao requerente. 

 
§ 3º Fixado em caráter final o valor da compensação pela Câmara Estadual de Compensação 

Ambiental, a SEMA adotará as providências para emissão das licenças ambientais. 
 
Art. 14- O empreendedor deverá depositar os recursos oriundos da Compensação Ambiental no 

Fundo Estadual de Unidades de Conservação e comprovar junto à SEMA o crédito realizado. 
 
§ 1º Os recursos depositados no Fundo Estadual de Unidades de Conservação serão identificados 

e destacados orçamentariamente por sua origem e contabilmente pela sua aplicação, estando sua 
aplicação submetida ao controle exercido pelos órgãos de controle interno e do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. 

 
§ 2º Para garantir o funcionamento dos instrumentos da Compensação Ambiental, poderá ser 

destinada parcela não superior a 15% (quinze pontos percentuais) do montante dos recursos depositados 
no Fundo Estadual de Unidades de Conservação, para dotar a SEMA dos meios e condições necessários 
à gestão e acompanhamento da aplicação dos recursos da Compensação Ambiental, bem como o 
funcionamento da Câmara Estadual de Compensação Ambiental, respeitada a ordem de prioridade nos 
termos estabelecidos pelo art. 33 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, alterado pelo 
Decreto Federal nº 6.848, de 15 de maio de 2009. 

 
§ 3º As despesas realizadas com recursos do Fundo Estadual de Unidades de Conservação 

observarão as regras fixadas na lei Federal nº 8.666/1993. 
 
§ 4º A prestação de contas dos recursos do Fundo Estadual de Unidades de Conservação será 

disponibilizada à sociedade na forma da Lei Federal nº 10.650/2003. 
 
Art. 15 - A metodologia para determinação da gradação do impacto ambiental e o Programa 

Estadual de Unidades de Conservação deverão ser revistos a cada cinco anos pela Câmara Estadual de 
Compensação Ambiental. 

 
Art. 16 - 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 
pertence- rem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA- 
RANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 
EM 13 DE JULHO DE 2011. 

 

Deputado ARNALDO MELO 

 Presidente 

 

 

4. LEI Nº 9.413, DE 13 DE JULHO DE 2011 
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Regulamenta o art. 241 da Constituição do Estado do 
Maranhão, o Capítulo III, Seção VII da Lei Estadual nº 5.405, 
de 08 de abril de 1992, o Capítulo II, Seção VIII do Decreto 
Esta- dual nº 13.494, de 12 de novembro de 1993, e institui o 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do 
Maranhão e dá outras providências. 

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou a Medida Provisória nº 098 de 
13 de junho de 2011, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado ARNALDO 
MELO, 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 PRELIMINARES 

 

Art. 1º- Esta Lei institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do 
Maranhão - SEUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação. 
 

Art. 2º- Para os fins previstos nesta Lei, entende- se por: 
 
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção; 
 

II - conservação da natureza: o manejo da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 
possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial 
de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres 
vivos em geral; 

 
III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos 
e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e de ecossistemas; 

 
IV - espécie endêmica: espécie nativa cuja distribuição natural é restrita a um habitat 

específico ou região geográfica, podendo tornar-se vulnerável à extinção; 
 

V - espécie rara: espécie de baixa abundância natural ou distribuição restrita, podendo 
tornar-se vulnerável à extinção; 
 

VI - espécie ameaçada de extinção: espécie cuja população e/ou habitat encontram-se 
reduzidos ou em processo de redução, que necessita de medidas especiais de proteção para garantir sua 
recuperação e conservação; 
 

VII - recurso natural: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o marterritorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 
 

VIII - serviço ambiental: benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, 
em termos de manutenção, recuperação ou melhoramento das condições ambientais; 
 

IX - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a 
longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais; 
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X - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; 
 

XI - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção 
e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características; 

 
XII - manejo: todo e qualquer procedimento, baseado em conhecimentos tradicionais, 

científicos e/ou tecnológicos, que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 
ecossistemas; 

 
XIII - uso indireto: aquele que não envolve consumo, extrativismo, dano ou destruição 

dos recursos naturais, admitindo-se atividades de educação ambiental, turismo sustentável e pesquisa 
científica;  

 
XIV - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; 
 
XV - uso sustentável: manejo do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; 

 
XVI - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis; 
 

XVII - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada 
a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 
 

XVIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada 
o mais próximo possível da sua condição original; 
 

XIX - povo e comunidade tradicional: grupos rurais culturalmente diferenciados, que se 
reconhecem como tais, com formas próprias de organização social, e que utilizam os recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, com relevância para a 
conservação e utilização sustentável da biodiversidade; 
 

XX - população usuária: pessoas físicas ou jurídicas que utilizam, direta ou indiretamente, 
os recursos naturais e serviços ambientais em conformidade com o Plano de Manejo e com as devidas 
autorizações da unidade de conservação; 
 

XXI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições 
para 

que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz; 
 
XXII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais e no diagnóstico socioambiental de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento 
e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a definição de 
plano de gestão e programas temáticos e a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade; 

 
XXIII - plano de gestão: documento técnico-gerencial, que sintetiza o plano de manejo, aponta 

alvos da conservação e ameaças, estabelece a ordem de prioridade entre as ações estratégicas e identifica 
instituições e atores sociais que interagem com a unidade de conservação; 
 

XXIV - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade; 
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XXV - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações silvestres que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela 
das unidades individuais; e 

 
XXVI - mosaico: conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias ou 

não, próximas, contíguas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, no âmbito 
municipal, estadual ou federal, cuja gestão é feita de forma integrada e participativa, considerando-se os 
seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valori- 
zação da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
 

XXVII - Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA): constituído pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, assim 
conceituado pela Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente; 

 

CAPÍTULO: II 
DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SEUC 

 

Art. 3º- O Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão - SEUC é 
constituído pelo conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais, de acordo com o disposto 
nesta Lei. 

 
Art. 4º- O SEUC tem os seguintes objetivos: 

 
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos do 

Estado do Maranhão, considerados o seu território e as suas águas jurisdicionais; 
 
II - proteger as espécies endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção nos âmbitos 

regional, estadual e intermunicipal; 
 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais;  

 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 
 
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e histórico- cultural; 
 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos 
e edáficos;  

 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas 

degradados; 
 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 
 
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica e os serviços ambientais; 
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XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 
contato com a natureza e o turismo sustentável; 
 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à manutenção e à reprodução de povos e 
comunidades tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-os 
social e economicamente. 
 

Art. 5º- O SEUC será regido por diretrizes que: 
 
I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 
território estadual e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; 

 
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade 

no estabelecimento e na revisão da política estadual de unidades de conservação; 
 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação; 

 
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações da sociedade civil, de organizações 

privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação 
ambiental, atividades de lazer e de turismo sustentável, monitoramento, manutenção e outras atividades 
de gestão das unidades de conservação; 

 
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservação dentro do sistema estadual; 
 

VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação; 
 

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações 
das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres; 
 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam 
feitos de forma integrada com as políticas públicas de terras e águas circundantes, considerando as 
condições e necessidades sociais e econômicas locais; 
 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento 
e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 
 

X - garantam aos povos e comunidades tradicionais, cujo modo de vida dependa da 
utilização de re- cursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, o direito de acesso 
aos recursos de modo sustentável, meios alternativos de subsistência ou a justa indenização pelos 
recursos perdidos;  

 
XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez 

criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos; 
 
XII - confiram às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as 

conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; 
 

XIII - protejam mosaicos de unidades de conservação e suas respectivas zonas de 
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, 
uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas; 
 

XIV - assegurem o reconhecimento e a salvaguarda dos modos de vida e sistemas de manejo 
dos povos e comunidades tradicionais, reconhecendo e valorizando sua pluralidade cultural e saber 
etnoecológico; 
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XV - compensem os povos e comunidades tradicionais residentes e/ou usuários pela 
manutenção dos serviços ambientais providos pelos ecossistemas das unidades de conservação, 
incentivando o desenvolvimento de cadeias produtivas tradicionais locais de base sustentável, com 
respeito a suas formas de organização social. 

 

Art. 6º- O SEUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições: 
 

I - Órgão consultivo: o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, com as 
atribuições de acompanhar a implementação do SEUC; 

 
II - Órgão deliberativo: Câmara Estadual de Compensação Ambiental, com a função de 

decidir sobre a aplicação da compensação ambiental e demais recursos financeiros obtidos em unidades 
de conservação; 
 

III - Órgão central: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
com a finalidade de coordenar o SEUC; e 
 

IV - Órgão executor: os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, com a função de 
implementar o SEUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 
estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 
 

§ 1º A gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural será efetuada pelos seus 
respectivos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas, ou seus representantes legais. 

 
§ 2º O órgão executor das unidades de conservação deverá dispor de um quadro técnico 

habilitado, próprio ou em parceria, com vistas ao atendimento dos seus objetivos e ao cumprimento das 
ações de administração, fiscalização e outras compatíveis às atividades específicas, delimitadas nos 
respectivos Planos de Manejo e de Gestão. 

 
§ 3º O órgão central instituirá por meio de portaria a chefia da unidade de conservação 

responsável por sua administração direta, designando o servidor público para ocupar o referido cargo 
observado do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, Lei n° 6107, 
de 27 de julho de 1994. 

 
§ 4º Podem integrar o SEUC, excepcionalmente e a critério do CONSEMA, unidades de 

conservação municipais que, concebidas para atender a peculiaridades locais, possuam objetivos de 
manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas 
características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. 
 

CAPÍTULO: III 

DO FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Art. 7°- Fica instituído o Fundo Estadual de Unidades de Conservação, destinado a gerenciar 
os procedimentos de aplicação de compensação ambiental e demais recursos financeiros obtidos em 
unidades de conservação. 

 
Art. 8°- Constituem recursos do Fundo Estadual de Unidades de Conservação: 
 
I - recursos do Estado e a ele especificamente destinados por 

dispositivos legais;  
 
II - recursos oriundos de compensação ambiental; 
 
III - transferências da União, de Estados e dos Municípios, destinados à execução de 

planos e programas de interesse comum; 
 
IV - resultado do uso de imagens de Unidades de Conservação com finalidade comercial, 

assim como demais bens e serviços descritos no art. 62 desta Lei; 
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V - empréstimos nacionais, internacionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação 
internacional e de acordos intergovernamentais; 
 

VI - recursos ou doações de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público e privado, nacionais, estrangeiras ou multinacionais que desejarem colaborar com sua 
conservação; 
 

VII - recursos provenientes de decisões judiciais em sede de ação civil pública por danos 
causados a Unidades de Conservação; 
 

VIII - outras receitas a ele destinadas. 
 

Parágrafo único - O Fundo Estadual de Unidades de Conservação será regulamentado por 
legislação específica, observados os critérios e prioridades de aplicação estabelecidos pela Câmara 
Estadual de Compensação Ambiental, em consonância com o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação da Natureza e Planos de Manejo das unidades de conservação, observado o disposto no 
Capítulo X desta                   Lei. 

 

CAPÍTULO: IV 
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Art. 9º- As unidades de conservação integrantes do SEUC dividem- se em dois grupos, com 
características específicas: 

 
I - Unidades de Proteção Integral: com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei; 
 
II - Unidades de Uso Sustentável: com o objetivo básico de compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 

Art. 10. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de 
unidade de conservação: 

 
I - Estação Ecológica; 
 
 II - Reserva Biológica; 
 
 III - Parque Estadual; 
 
IV - Monumento Natural; 

 
V - Refúgio de Vida Silvestre; 

 
Art. 11- A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza, a realização de 

pesquisas científicas, sendo proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, 
de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 

 
§ 1º A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º A pesquisa científica depende de autorização prévia da chefia da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por esta estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 3º Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no 

caso de:  
 
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 
 
II- manejo de espécies com fim de preservar a diversidade biológica; 
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III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

 
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado 

pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 
correspondente a no máximo um por cento da extensão total da unidade e até o limite de 300 hectares. 

 
Art. 12- A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessá- rias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 
processos ecológicos naturais. 

 
§ 1º A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com 

regulamento específico. 
 
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia da chefia da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por esta estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 13- O Parque Estadual tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desen- volvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natu- reza e de turismo sustentável. 

 
§ 1º O Parque Estadual é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo, às 

normas estabelecidas pelo órgão executor da unidade, e àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia da chefia da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por esta estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Município, serão denominadas Parques 

Municipais. 
 
Art. 14. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. 

 

§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 
proprietários. 

 
§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não 

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão executor do SEUC para a 
coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo 
com o que dispõe a lei. 

 
§ 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo, 

às normas estabelecidas pelo órgão executor do SEUC, e àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 15- O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da 
fauna residente ou migratória. 
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§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local 
pelos proprietários. 

 
§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não 

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão executor do SEUC para a 
coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de 
acordo com o que dispõe a lei. 

 
§ 3º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo, às 

normas estabelecidas pelo órgão executor do SEUC, e àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 4º A pesquisa científica depende de autorização prévia da chefia da unidade de 

conservação e está sujeita às condições e restrições por esta estabelecidas, bem como àquelas previstas 
em regulamento. 

 
 Art. 16- Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 

unidade de conservação: 
 
I - Área de Proteção Ambiental; 
 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  
 

III - Floresta Estadual; 
 
IV - Reserva Extrativista;  
 
V - Reserva de Fauna; 
 
VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável.  
 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
Art. 17- A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 
§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 
 
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 
 
§ 3º Serão estabelecidas zonas específicas de proibição para atividades de significativo impacto 

ambiental, que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou 
para a biota, assim considerados pela legislação vigente. 

 
§ 4º A implantação de projetos de urbanização e de assentamentos rurais depende de prévia 

autorização do órgão executor do SEUC, considerando o estabelecido no plano de manejo e a 
implantação de programas de arborização e sistema de coleta e tratamento de águas pluviais e efluentes. 

 
§ 5º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob 

domínio público serão estabelecidas pelo órgão executor do SEUC. 
 
§ 6º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 
 
Art. 18- A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, 
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com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância 
regio- nal ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos 
de conservação da natureza. 

 
§ 1º A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. 
 
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 
 

§ 3º Nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico ficam proibidas quaisquer atividades que 
possam por em risco a conservação dos ecossistemas, a proteção especial a espécies de biota localmente 
raras ou a harmonia da paisagem. 

 
§ 4º Entre outras atividades não predatórias, são permitidos o exercício do pastoreio equilibrado 

e a colheita limitada de produtos naturais, desde que devidamente controlados pelos órgãos central e 
executor. 

 
Art. 19- A Floresta Estadual é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

 
§ 1º A Floresta Estadual é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º Nas Florestas Estaduais é admitida a permanência de comunidades tradicionais que a 

habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo 
da unidade. 

§ 3º A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da 
unidade pelo órgão executor do SEUC. 

 
§ 4º A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização da chefia da 

unidade de conservação, às condições e restrições estabelecidas pelo órgão executor do SEUC e àquelas 
previstas em regulamento. 

 
§ 5º A unidade desta categoria, quando criada pelo Município, será denominada Floresta Municipal. 

 

Art. 20- A Reserva Extrativista é uma área utilizada por comunidades extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas comunidades, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

 
§ 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às comunidades 

extrativistas tradicionais conforme o disposto no Capítulo XI desta Lei e em regulamentação específica, 
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei. 

 
§ 2º A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo 

com o disposto no Plano de Manejo da área. 
 
§ 3º A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando- se à prévia autorização da chefia 

da unidade de conservação, às condições e restrições por esta estabelecidas e às normas previstas em 
regulamento. 

 
§ 4º São proibidas a exploração de recursos minerais, a caça amadorística ou profissional e a 

introdução de espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, os habitats ou as espécies nativas. 
 
§ 5º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e 
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em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, 
conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 
 

Art. 21- A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, 
terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 
manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

 
§ 1º A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e 

de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão executor do SEUC. 
 
§ 3º É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 
 
§ 4º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao 

disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. 
 

Art. 22- A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga comunidades 
tradicionais, cuja existência baseia- se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um 
papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

 
§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza 

e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 
modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das comunidades tradicionais, 
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 
desen- volvido por estas comunidades. 

 
§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei. 

 
§ 3º O uso das áreas ocupadas pelas comunidades tradicionais será regulado de acordo com o 

disposto no Capítulo XI desta Lei e em regulamentação específica. 
 
§ 4º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às 

seguintes condições: 
 
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses 

locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 
 
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à 

melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia 
autorização da chefia da unidade de conservação, às condições e restrições por esta estabelecidas e às 
normas previstas em regulamento; 
 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a 
conservação; e 
 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de 
manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao 
zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área. 
 

Art. 23- A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

 
§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o 

órgão executor do SEUC, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da 
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inscrição no Registro Público de Imóveis. 
 
§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser 

em regulamento: 
 
I - a pesquisa científica; 
 
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

 
§ 3º Os órgãos integrantes do SEUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação 

técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um 
Plano de Manejo ou de Gestão da unidade. 

 

CAPÍTULO: V 
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Art. 24- As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, no qual devem constar: 
 
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos básicos, o memorial descritivo 

do perímetro da área devidamente georreferenciado, o órgão executor responsável por sua administração; 
 
II - a indicação da presença de comunidade tradicional beneficiária, no caso das Reservas 

Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; 
 

III - a indicação da presença de povos e comunidades tradicionais residentes, nos demais 
casos de unidades de conservação; 
 

IV - as atividades econômicas, de segurança e defesa nacional envolvidas; 
 

Parágrafo único. A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, 
preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, 
dando-se prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais. 
 

Art. 25 - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos, 
compreendendo a caracterização ambiental, socioeconômica e fundiária, e de consulta pública que 
permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. 

 
§ 1º A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão executor do SEUC, outras 

formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas. 
 
§ 2º No processo de consulta, o Poder Público é obrigado a fornecer informações acessíveis e 

em linguagem adequada à população local e a outras partes interessadas, no prazo mínimo de trinta dias 
antes da referida consulta. 

Art. 26- As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas 
total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 
estabelecidos nos incisos anteriores. 
 

Art. 27- A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus 
limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 
estabelecidos nos incisos anteriores. 
 

Art. 28- A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação, bem como a 
transformação de uma unidade do grupo de Proteção Integral em Uso Sustentável, só poderão ser feitas 
mediante justificativa técnico-científica, lei específica e consulta pública. 
 

Art. 29- Serão consideradas áreas prioritárias para criação de unidades de conservação 
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aquelas:  
 
I - previstas pela Constituição Estadual; 
 
II - indicadas por estudos técnicos ou científicos reconhecidos oficialmente; 

 
III - que contiverem ecossistemas raros ou em iminente perigo de eliminação ou degradação; 

 
IV - que contiverem ecossistemas ainda não satisfatoriamente representados nas 

unidades existentes;  
 
V - onde ocorram espécies endêmicas, raras, vulneráveis ou ameaçadas de extinção; 
 
VI - necessárias à proteção de recursos hídricos ou à formação de corredores ecológicos; e 

 
VII - onde vivam comunidades tradicionais necessitando medidas de proteção e 

reconhecimento dos valores e culturas locais. 
 

Art. 30 - O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias, obras públicas e 
outras atividades econômicas licenciadas, na forma da lei, decretar limitações administrativas 
provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de 
degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de unidade de conservação, 
quando, a critério do órgão central do SEUC, houver risco de dano grave aos recursos naturais e 
territórios tradicionais ali existentes. 

 
§ 1º Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput deste artigo, na área 

submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em exploração a 
corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa. 

§ 2º A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será definida no prazo de seis 
meses, sendo prorrogável, sob justificativa, por igual período, findo o qual fica extinta a limitação 
administrativa. 
 

Art. 31 - O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, 
integram os limites das unidades de conservação, devendo ser estabelecidos: 

 
I - em relação ao subsolo, no ato de sua criação ou no Plano de Manejo; 
 

II - em relação ao espaço aéreo, no Plano de Manejo, embasados em estudos técnicos 
realizados pelo órgão executor do SEUC, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo 
com a legislação vigente. 
 

Art. 32 - As unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento, sendo fator 
facultativo para as Áreas de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, e, quando 
possível, integrar-se através de corredores ecológicos e mosaicos. 

 
§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos 
de uma unidade de conservação. 

 
§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas 

de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou, posteriormente, no seu Plano 
de Manejo. 

 
§ 3º No caso da inexistência da definição da zona de amortecimento no ato de criação, ou até 

que seja elaborado o Plano de Manejo da unidade, deve ser considerado um raio de 10 km (dez 
quilômetros) a partir do perímetro da unidade de conservação, no qual, observadas as fronteiras 
estaduais, o licenciamento ambiental de quaisquer atividades que possam afetar a biota depende da 
autorização do responsável pela administração da referida unidade. 

§ 4º Os corredores ecológicos, reconhecidos em portaria do órgão central, integram os mosaicos 
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para fins de sua gestão. 

 
§ 5º Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de conservação terá o 

mesmo tratamento da sua zona de amortecimento. 
 

Art. 33- A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada 
zona rural, para os efeitos legais. 

 
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este 

artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. 
 

Art. 34- Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 
não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, no âmbito 
municipal, estadual ou federal, poderá ser constituído um mosaico visando a otimização da gestão. 

 
§ 1º A gestão do mosaico deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os 

seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a 
valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

 
§ 2º O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em portaria do órgão central do 

SEUC, a pedido do órgão executor. 
 

Art. 35- As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, elaborado no prazo 
de cinco anos a partir da data de sua criação, não sendo permitidas alterações, atividades ou modalidades 
de utilização não contempladas no respectivo Plano ou em desacordo com os objetivos da unidade de 
conservação. 
 

Art. 36- São características obrigatórias do Plano de Manejo: 
 
I - abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, quando houver, incluindo medidas com o objetivo de promover sua integração à realidade 
econômica e social do entorno, definindo prioridades de pesquisa, ameaças e riscos, estratégias de 
relacionamento com povos e comunidades tradicionais e população usuária, bem como o sistema de 
gestão administrativa da unidade; 

 
II - ser elaborado por equipe técnica multidisciplinar e estar embasado no conhecimento 

do meio biótico, abiótico e nas características socioeconômicas e culturais locais, integrando o 
conhecimento das comunidades; 
 

III - considerar as particularidades de cada unidade e as ações emergenciais, devendo 
conter diretrizes de cunho jurídico, fundiário, administrativo, ambiental e de atividades socioeconômico-
culturais no âmbito dos seus programas de manejo, adequadas a cada categoria, bem como ao seu 
zoneamento; 
 

§ 1º Quando da elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas 
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental, das 
Florestas Estaduais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação 
popular dos diferentes segmentos sociais, devendo o mesmo ter ampla publicidade em linguagem 
adequada e acessível a toda a população interessada. 

 
§ 2º. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas 

unidades de conservação de Proteção Integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a 
integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se aos povos e comunidades 
tradicionais porventura residentes e/ou usuárias de recursos naturais na área as condições e os meios 
necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

 
§ 3º No zoneamento devem constar as zonas características, áreas ou setores peculiares à gestão 

da unidade de conservação, usos, manejos e normas específicas, com o propósito de indicar os meios e 
as condições para que os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma eficaz e integrados à sua 
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região. 
 
§ 4º No caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, o Plano 

de Manejo será avaliado e aprovado pelo Conselho deliberativo da unidade de conservação. 
 

Art. 37 - O licenciamento ambiental na unidade de conservação e sua zona de amortecimento, 
anterior à aprovação do Plano de Manejo, depende de aprovação da chefia da mesma, ouvido o Conselho 
da unidade de conservação, e deve considerar o princípio da prevenção e da precaução, devendo ser 
compatível com os objetivos da unidade de conservação. 

 

Art. 38- O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelos órgãos central e 
executor do SEUC ou pelo proprietário quando for o caso, será aprovado: 

 
I - em portaria do órgão central, no caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Estadual, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de 
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Estadual, Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural; 

 
II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão central. 
 

Parágrafo único. Os Planos de Manejo anteriores a esta Lei deverão ser aprovados conforme o 
disposto neste artigo. 
 

Art. 39- O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com 
comunidades tradicionais das Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável devem 
estar de acordo com o Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário. 
 

Art. 40- O órgão central do SEUC deve estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da 
publicação desta Lei, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de Manejo e Planos de 
Gestão das diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e metodologias, 
fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação 
e de revisão e fases de implementação. 
 

Art. 41- O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede 
da unidade de conservação, no centro de documentação e na página web do órgão central. 
 

Art. 42- É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. 
 
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental e as Florestas 

Estaduais, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais 
categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de 
Manejo da unidade. 

 
§ 2º Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais 

podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades 
da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo. 

 
§ 3º O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente 

modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de 
amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo. 

 

Art. 43- Desde que previsto no respectivo plano de manejo, é permitida a construção ou abertura 
de aceiros, caminhos e pequenas barragens no interior das unidades de conservação visando a 
prevenção e combate a incêndios. 

 
§ 1º A construção ou abertura de caminhos de qualquer natureza, a ser feita no interior de uma 

unidade de conservação, não deve servir para o trânsito de pessoas, animais domésticos ou veículos entre 
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pontos situados no exterior da mesma, exceto se para isso houver autorização do órgão central do SEUC. 
 
§ 2º A construção ou abertura de aceiros, pequenas barragens e caminhos para o combate a 

incêndios, deve ser feita de modo a não destruir espécimes notáveis ou raros da biota local e também de 
modo a não causar erosão acelerada. 

 
§ 3º Nas localidades vizinhas as unidades de conservação, devem ser desenvolvidos pelo órgão 

central programas educativos sobre o controle ou prevenção de incêndios em áreas naturais. 
 

CAPÍTULO: VI 
DOS CONSELHOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Art. 44- Cada Unidade de Conservação de Proteção Integral disporá de um Conselho 
Consultivo, presidido pela chefia da mesma ou representante do órgão executor do SEUC e constituído 
por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras 
localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese 
prevista no Art. 80, das comunidades tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no 
ato de criação da unidade. 

 

Art. 45- Serão instituídos Conselhos Deliberativos ou Consultivos para as Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável, observada a seguinte disciplina: 

 
I - as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as 

Florestas Estaduais e as Reservas de Fauna disporão de Conselhos Consultivos presididos pela chefia 
das mesmas ou representante do órgão executor do SEUC e constituídos por representantes dos órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e dos povos e comunidades tradicionais residentes, quando 
for o caso, conforme dispuser o regulamento desta lei e no ato de criação da unidade de conservação; 

 
II - a Reserva Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável serão geridas por 

Conselhos Deliberativos, presididos pela chefia das mesmas ou representante do órgão executor do 
SEUC e constituído de representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, das 
comunidades tradicionais beneficiárias, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da 
unidade de conservação; 

 
III - a Reserva Particular do Patrimônio Natural disporá de Conselho Consultivo presidido 

pelo proprietário da área ou seu representante legal, tendo dentre seus integrantes representantes do 
órgão executor do SEUC e da comunidade tradicional, quando houver; 
 

§ 1º O presidente do Conselho, a que se referem os incisos I e II deste artigo, será 
preferencialmente o chefe da unidade de conservação, devidamente nomeado em portaria. 

 
§ 2º Os demais conselheiros serão eleitos conforme dispuser o regulamento desta Lei. 

 

Art. 46- A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos 
ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, 
defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos 
agrícolas. 
 

Art. 47 - A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade 
científica e organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da 
unidade, população residente e do entorno, povos e comunidade tradicionais, proprietários de imóveis 
no interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica. 

 
Parágrafo único. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP com 

representação no conselho de unidade de conservação não pode se candidatar à gestão de que trata o 
Capítulo VII desta Lei. 
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Art. 48 - A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, 
sempre que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais. 
 

Art. 49 - O mandato do conselheiro é de dois anos, renovável por igual período, não remunerado 
e considerado atividade de relevante interesse público. 
 

Art. 50- No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto no art. 47, e com 
competências que incluam aquelas especificadas no art. 53 desta Lei, pode ser designado como conselho 
da unidade de conservação. 
 

Art. 51 - A reunião do Conselho da unidade de conservação deve ser pública, com pauta 
preestabeleci- da no ato da convocação e realizada em local de fácil acesso. 
 

Art. 52 - Compete ao presidente do Conselho da Unidade de Conservação: I - convocar o 
conselho com antecedência mínima de sete dias; 

 
II - prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e devidamente 

justificado. 
 
Parágrafo único. O apoio do presidente do Conselho da Unidade de Conservação indicado 

no inciso II deste artigo não restringe aquele que possa ser prestado por outras organizações. 
 

Art. 53 - Compete ao Conselho de Unidade de Conservação: 
 
I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação; 
 

II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade 
de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 

 

III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços 
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

 
IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

relacionados com a unidade de conservação; 
 

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pela chefia 
e/ou pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação; 
 

VI - opinar, no caso de Conselho Consultivo, ou ratificar, no caso de Conselho 
Deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão 
compartilhada da unidade de conservação; 
 

VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, 
quando constatada irregularidade; 
 

VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 
unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; 

 
IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 

população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. 
 

Art. 54 - O mosaico deverá dispor de um Conselho de caráter consultivo com a função de atuar 
como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem. 

 
§ 1º A composição do Conselho do mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico 

e deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capítulo VI desta Lei. 
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§ 2º O Conselho do mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de 
conservação que o compõem, o qual será escolhido pela maioria simples de seus membros. 

 
§ 3º Compete ao Conselho de cada mosaico: 
 
I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instituição; 
 

II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 
população residente na área do mosaico e as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, 
tendo em vista, especialmente: os usos na fronteira entre unidades; o acesso às unidades; a fiscalização; 
o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; a pesquisa científica; e a alocação de recursos 
advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo 
impacto ambiental; 
 

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; 
 

IV -manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de 
conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto 
de interesse para a gestão do mosaico. 

 

CAPÍTULO: VII 

DA GESTÃO COMPARTILHADA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Art. 55 - As unidades de conservação podem ser geridas conjuntamente com órgãos municipais 
de meio ambiente, mediante convênio, e/ou com organizações da sociedade civil de interesse público 
com objetivos afins aos da unidade, mediante termo de parceria firmado com o órgão central, nos termos 
da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999. 
 

Art. 56 - Poderá gerir unidade de conservação a OSCIP que preencha os seguintes requisitos: 
 
I - tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção 

do desenvolvimento sustentável; 
 
II - comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou 

desenvolvimento sustentá- vel, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma. 
 

Art. 57 - O edital para seleção de OSCIP, visando a gestão compartilhada, deve ser publicado 
com no mínimo sessenta dias de antecedência, em jornal de grande circulação na região da unidade de 
conser- vação e no Diário Oficial do Estado. 

 
Parágrafo único. Os termos de referência para a apresentação de proposta pelas OSCIP serão 

definidos pelo órgão central, ouvido o conselho da unidade de conservação. 
 

Art. 58 - A OSCIP deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação 
do órgão executor e do conselho da unidade. 

 

CAPÍTULO: VIII 
DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Art. 59 - O órgão executor articular-se-á com a comunidade científica com o propósito de 
incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de 
conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento 
dos povos e comunidades tradicionais. 

 
§ 1º As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a 

sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos. 
 
§ 2º A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação depende de autorização 
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prévia, estando sujeitas às restrições e ações de fiscalização da chefia da unidade de conservação, bem 
como àquelas previstas em legislação específica. 

 
§ 3º Nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural e nas áreas privadas inseridas nas unidades 

de conservação, a autorização ou licença não dispensa a obtenção da anuência do proprietário ou do seu 
representante legal. 

 
§ 4º As pesquisas em unidades de conservação devem ter regulação específica, definida pelo 

órgão central do SEUC. 
 

Art. 60 - O órgão central do SEUC elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e 
atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território maranhense. 

 
Parágrafo único. O órgão central do SEUC incentivará os órgãos municipais competentes a 

elaborarem relações equivalentes, abrangendo suas respectivas áreas territoriais. 
 

CAPÍTULO: IX 
DA CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Art. 61 - É passível de autorização a exploração de produtos, subprodutos ou serviços 
inerentes às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria de unidade. 

 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende- se por produtos, subprodutos ou serviços 

inerentes à unidade de conservação: 
 
I - aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua administração e à 

implementação das atividades de uso comum do público, tais como visitação, recreação e turismo; 
 
II - a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável, nos limites estabelecidos em lei. 
 

Art. 62 - A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou 
desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da 
imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme 
disposto em regulamen to. 

 
Parágrafo único. As formas de exploração comercial descritas no caput deste artigo, quando 

realizadas por povos e comunidades tradicionais residentes e usuários de Unidades de Conservação de 
Uso Su- stentável, ficam isentas de pagamento, cabendo regulamentação em conformidade com cada 
categoria, Plano de Manejo e contrato de concessão real de uso, ouvido o Conselho de cada unidade. 
 

Art. 63 - A partir da publicação desta Lei, novas autorizações para a exploração comercial de 
produtos, subprodutos ou serviços em unidade de conservação de domínio público somente serão 
permitidas se previstas no Plano de Manejo, mediante decisão do órgão central, ouvido o conselho da 
unidade de conservação ou, na ausência do Plano, mediante decisão do órgão central e da chefia da 
unidade. 

 

Art. 64 - O uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial será 
cobrado conforme estabelecido em ato administrativo pelo órgão executor. 

 
Parágrafo único. Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for 

preponderantemente científica, educativa ou cultural, o uso será gratuito. 
 

Art. 65 - No processo de autorização da exploração comercial de produtos, subprodutos ou 
serviços de unidade de conservação, o órgão executor deve viabilizar a participação de pessoas físicas 
ou jurídicas, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente sobre licitações públicas e 
demais normas em vigor. 
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Art. 66 - A autorização para exploração comercial de produto, sub-produto ou serviço de 
unidade de conservação deve estar fundamentada em estudos de viabilidade econômica e investimentos 
elaborados pelo órgão central, ouvido o conselho da unidade. 
 

Art. 67 - Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização da chefia da 
unidade de conservação e do órgão central do SEUC. 
 

Art. 68 - A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura 
urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos de acordo com 
seus respectivos Planos de Manejo, depende de prévia aprovação do órgão central do SEUC, sem 
prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais. 

 
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das Unidades de 

Conservação do Grupo de Proteção Integral bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos 
limites dessas unidades e ainda não indenizadas. 
 

Art. 69 - O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou 
que faça uso de recursos hídricos ou, ainda, que seja responsável pela geração e distribuição de energia 
elétrica, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir 
financeira- mente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em 
regulamentação específica. 

 

CAPÍTULO: X 
DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL E DE MAIS 

RECURSOS FINANCEIROS OBTIDOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Art. 70 - O órgão central do SEUC pode receber recursos ou doações de qualquer natureza, 
nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas 
ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. 

 
Parágrafo único. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação serão destinados ao Fundo 

Estadual de Unidades de Conservação e a administração dos mesmos cabe à Câmara Estadual de 
Compensação Ambiental, sob supervisão da chefia da unidade, e deverão ser utilizados exclusivamente 
na sua implantação, gestão e manutenção, bem como na criação de novas unidades de conservação. 
 

Art. 71 - A Câmara Estadual de Compensação Ambiental, que será regulamentada por lei 
estadual, deverá dar publicidade, bem como informar anualmente aos conselhos de meio ambiente 
respectivos, a aplicação dos recursos oriundos da compensação ambiental apresentando, no mínimo, o 
empreendimento licenciado, o valor, o prazo de aplicação da compensação, as unidades de conservação 
beneficiadas, e as ações nelas desenvolvidas. 

 
Parágrafo único. Informações sobre as atividades, estudos e projetos que estejam sendo 

executados com recursos da compensação ambiental deverão estar disponibilizadas ao público, 
assegurando-se publicidade e transparência às mesmas. 
 

Art. 72 - Os recursos obtidos pelas unidades de conservação mediante a cobrança de taxa de 
visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão 
aplicados de acordo com os seguintes critérios: 

 
I - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, 

manutenção e gestão da própria unidade; 
 
II - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização 

fundiária das unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral; 
 

III - até cinquenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, 
manutenção e gestão de outras unidades de conservação. 
 

Art. 73 - Será instituída a Câmara Estadual de Compensação Ambiental - CECA no âmbito do 
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órgão central do SEUC. 

 

CAPÍTULO: XI 
DO ORDENAMENTO FUNDIÁRIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Art. 74 - A posse e o uso das áreas ocupadas pelas comunidades tradicionais nas Reservas 
Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se 
dispuser no regulamento desta Lei. 

 
§ 1º As comunidades de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, 

recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação. 
 
§ 2º O uso dos recursos naturais pelas comunidades de que trata este artigo obedecerá às 

seguintes normas: 
 
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que 

danifiquem os seus habitats; 
 
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas; 

 
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de 

conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 
 

Art. 75 - Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de 
conservação, derivadas ou não de desapropriação: 

 
I - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder 

Público;  
 
II - expectativas de ganhos e lucro cessante; 
 
III - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos; 

 
IV - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. 

 

Art. 76 - As comunidades tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua 
permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e 
devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes. 

 
§ 1º O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das 

comunidades tradicionais a serem realocadas. 
 
§ 2º O processo indenizatório citado no caput deste artigo respeitará o modo de vida e as fontes 

de subsistência das comunidades tradicionais. 
 

Art. 77 - Apenas as comunidades tradicionais residentes na unidade no momento da sua 
criação terão direito ao reassentamento. 
 

Art. 78 - O valor das benfeitorias realizadas pelo Poder Público, a título de compensação, na área de 
reassentamento será descontado do valor indenizatório. 
 

Art. 79 - O órgão fundiário competente, quando solicitado pelo órgão central do SEUC, deve 
apresentar, no prazo de seis meses, a contar da data do pedido, programa de trabalho para atender às 
demandas  de reassentamento das comunidades tradicionais, com definição de prazos e condições para a 
sua realização. 
 

Art. 80 - Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das comunidades 
tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de 
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compromisso, negociado entre o órgão central do SEUC e as populações, ouvido o conselho da unidade 
de conservação. 

 
§ 1º O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para 

assegurar a conservação da natureza e os deveres do órgão central do SEUC referentes ao processo 
indenizatório, assegurados o acesso das comunidades às suas fontes de subsistência e a conservação dos 
seus modos de vida. 

 
§ 2º O termo de compromisso será assinado pelo órgão central do SEUC e pelo representante 

de cada família, assistido, quando couber, pela comunidade rural ou associação legalmente constituída. 
 
§ 3º O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de um ano após a criação da 

unidade de conservação e, no caso de unidade já criada, no prazo máximo de dois anos contado da 
publicação desta Lei. 

 
§ 4º O prazo e as condições para o reassentamento das comunidades tradicionais estarão 

definidos no termo de compromisso. 

 

CAPÍTULO: XII 
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 81 - As atividades de proteção e fiscalização das unidades de conservação tem como objetivos 
específicos prevenir, coibir e impedir: 

 
I - os atos que tenham como conseqüência a coleta ou destruição de espécimes da flora 

e fauna, alteração dos ecossistemas, acesso aos recursos genéticos, sem a devida autorização; 
 
II - as ações que dificultem ou impeçam a regeneração natural de áreas degradadas e a 

perda da diversidade biológica; 
 

III - a realização de quaisquer obras e atividades sem a licença ou autorização exigida na 
forma da lei;  

 
IV - a perturbação da ordem nos locais de visitação pública das unidades de conservação; 
 
V - a destruição ou dano de imóveis, materiais e equipamentos próprios da unidade; 

 
VI - a realização de quaisquer atividades que perturbem a conservação da natureza bem 

como a manutenção dos serviços ambientais proporcionados pelas unidades de conservação, inclusive 
nas zonas de amortecimento; 
 

VII - qualquer agressão ou ameaça aos direitos das comunidades tradicionais e à população 
usuária assegurados nos contratos de concessão real de uso, planos de manejo das unidades de 
conservação e legislação vigente. 
 

§ 1º Compete ao órgão central do SEUC, em parceria com órgãos municipais de meio ambiente, 
controlar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras ou degradadoras nas unidades de 
conservação, aplicando as correspondentes sanções administrativas, bem como efetivar a cobrança dos 
valores arrecadados pela aplicação das multas previstas na legislação vigente. 

 
§ 2º A ação do órgão central terá o reforço, quando necessário, da ação policial e demais órgãos 

públicos afins. 
 
Art. 82. O poder público fiscalizará todas as unidades de conservação, em observância às 

normas em vigor, através de analistas e técnicos ambientais ou outros profissionais do órgão central do 
SEUC, credenciados para tal função, e com observância da legislação federal, estadual e municipal 
pertinentes. 
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Art. 83 - O órgão executor poderá implementar programas de: 
 
I - proteção adicionais com participação de agentes ambientais voluntários, sem poder 

de polícia, para realizar a vigilância e monitoramento ambiental das unidades de conservação; 
 
II - monitoramento ambiental, com participação de monitores da diversidade biológica, 

visando o controle do uso dos recursos naturais na unidade de conservação. 
 

Art. 84 - A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos 
preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos 
naturais das unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e 
corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. 
 

CAPÍTULO: XIII 
DA REAVALIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE CATEGORIA NÃO 

PREVISTAS NO SEUC 
 

Art. 85 - As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações 
anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, 
no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função 
para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei. 

 
§ 1º Para fins desta Lei, a categoria Reserva de Recursos Naturais passa a ser Área de Proteção 

Ambiental. 
 
§ 2º A reavaliação de unidade de conservação citada no caput deste artigo será feita mediante 

ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou, mediante estudos técnicos prévios e consulta 
pública. 

 
§ 3º O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor do SEUC. 

 

CAPÍTULO: XIV 
DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

 

Art. 86. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, 
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade 
biológica, desenvolvimento de atividades de pesquisa, monitoramento ambiental, educação ambiental, 
desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida das populações. 

 
§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por: 
 
I -uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; 
 

II -uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não 
resultem em dano para as áreas-núcleo; 
 

III -uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação 
e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases 
sustentáveis. 

 
§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 
 
§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder 

Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. 
 
§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes 

de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade. 
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§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental “O Homem e a 
Biosfera - MAB”, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. 

 
Art. 87 - O gerenciamento das Reservas da Biosfera será coordenado pela Comissão Brasileira 

para o Programa “O Homem e a Biosfera” - COBRAMAB, de que trata o Decreto de 21 de setembro 
de 1999, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao Programa. 

 
Art. 88 - As competências da COBRAMAB, assim como o organização do sistema de gestão 

das Re- servas da Biosfera, são regidas pelo Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. 
 

CAPÍTULO: XV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 89 - O Poder Público fará o levantamento das terras devolutas do Estado, com o objetivo 
de definir áreas destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta 
Lei. 

 
Art. 90 - As ilhas costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação 

para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente. 
 
Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput deste artigo os órgãos que 

se utilizam das citadas ilhas por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos 
legais assumidos. 
 

Art. 91 - Os órgãos executores do SEUC deverão cadastrar e manter atualizadas as informações 
sobre as unidades de conservação junto ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do 
Ministério do Meio Ambiente. 
 

Art. 92 - Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SEUC. 
 

Art. 93 - Cada categoria de unidade de conservação integrante do SEUC será objeto de 
regulamento específico. 
 

Art. 94 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no 
prazo de cento e oitenta dias a partir da data de sua publicação. 
 

Art. 95 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 96 - Ficam revogados os arts. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 da Lei nº 8.528, de 7 de dezembro de 

2006. 
 

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei 
pertence- rem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR 
PRIMEI- RO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a 
faça imprimir, publicar e correr. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 
EM 13 DE JULHO DE 2011. 

Deputado ARNALDO MELO 

 Presidente 

 

 

 

5. LEI Nº 9.537, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 

Revoga a Lei no 9.370, de 13/05/11, que acrescenta o inciso IV no 
art. 1o da Lei no 4.734/86, que proíbe a derrubada de babaçu e dá outras 
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providências. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 

 

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

Art.1º Fica revogada a Lei nº 9.370, de13/05/11, que acrecenta o inciso IV no art. 1º 
da Lei no 4.734/86, que proíbe a derrubada de babaçu e dá outras providências. 
 

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. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 28 DE 
DEZEMBRO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 
LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
6. LEI Nº 9.550, DE 4 DE JANEIRO DE 2012 

 

Altera dispositivos da Lei nº 9.067, de 24 de novembro de 2009, que 
dispõe sobre a construção de estações de tratamento de esgotos 
sanitários em edifícios e condomínios e dá ou trás providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

             Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 6º passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Os edifícios com gabarito vertical a partir de 3(três) andares e os condomínios 
residenciais com mais de 10(dez) unidades, no âmbito do Estado do Maranhão, são obrigados 
a possuir Estações de Tratamento de Esgoto - ETE. Parágrafo único: A instalação de Estações 
de Tratamento de Esgoto conforme preceitua o caput é obrigatória nos Municípios do Mara- 
nhão com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes. 

 

Art. 2º O não cumprimento do disposto no caput do art. 1º ensejara à empresa infratora multa 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 100.000(cem mil reais), conforme o porte do 
empreendimento. 

 

Parágrafo único: A pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo, nos 
termos da lei. 

 

Art. 4º - A operação e manutenção das Estações de Tratamento de Esgotos, instaladas consoante 
o caput do art. 1º, poderá ser realizada pelo órgão responsável no âmbito do Estado. 
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Art. 5º - A fiscalização do cumprimento do disposto na presente Lei é de responsabilidade do 
órgão competente para tal fim. 

 

Art. 6º - Todos os custos com as instalações das ETE´s (Estações de Tratamento de Esgo- tos) 
deverão ser suportados pelo empreendedor, não podendo ser repassado ao consumidor final 
quaisquer acréscimo.” (NR) 

 

           Art. 2º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 9.067, de 24 de novembro de 2009.   

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, 4 DE 
JANEIRO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊNCIA E 124º DA REPÚBLICA 
 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 

 

 

7. LEI Nº 9.558, DE 06 DE MARÇO DE 2012 

 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Usuárias de Recursos Ambientais, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA-
MA, de acordo com a Lei Federal 6.938, de 31/08/1981 e suas alterações, e dá 
outras providências. 

 

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou a Medida Provisória nº 114, de 
20 de dezembro de 2011, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado ARNALDO 
MELO, 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 instituído o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Usuárias de Recursos Ambientais, de registro obrigatório e sem qualquer ônus, pelas pessoas físicas 
ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou usuárias de recursos naturais ou 
à extração, à produção, ao transporte e à comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio 
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. 
 

§ 1º O Cadastro ora instituído passa a integrar tanto o Sistema Nacional de Informações sobre o 
Meio Ambiente, criado pela Lei 6938/ 81 e alterações, quanto o Sistema Estadual de Registros, 
Cadastros e Informações Ambientais, criado pela Lei 10.330, de 27/12/1994. 
 

Art. 2º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, integrante do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, nos termos do art. 6º da Lei 6938/81, administrará o 
Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Usuárias de Recursos 
Ambientais, instituído por esta Lei. 
 

Art. 3º Para administrar o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Usuárias de Recursos Ambientais de que trata esta Lei, compete à Secretaria de Meio Ambiente e 
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Recursos Naturais do Estado do Maranhão: 
 

I - estabelecer os procedimentos de registro no Cadastro e os prazos legais de regularização; 
 

II - integrar os dados do Cadastro de que trata esta Lei e do Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Usuárias de Recursos Ambientais em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
 

III - orientar a participação dos municípios, por meio de seus órgãos do meio ambiente, na 
atualização e integração do Cadastro ora instituído. 
 

Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que exercem as atividades mencionadas no art. 1º e 
descritas no inciso VIII da Lei 6938/81 e alterações dadas pela Lei 10.105/2005, deverão promover sua 
inscrição até o último dia útil do trimestre civil, após a publicação desta Lei. 

 
§ 1º O não cumprimento no prazo estabelecido no caput deste artigo ensejará infração, punível 

com o pagamento de multa tomando se por base o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do 
Maranhão (UFR-MA), da seguinte forma: 
 

I - 10 UFR-MA, se o infrator for pessoa física; 
 

II - 30 UFR-MA, se a infração for cometida por microempresa; 
 

III - 180 UFR-MA, se a infração for cometida por empresa de pequeno porte; 

 

 IV - 360 UFR-MA, se a infração for cometida por empresa de médio porte;  

V - 1.800 UFR-MA, se a infração for cometida por empresa de grande porte. 

§ 2º - Na administração do Cadastro de que trata esta Lei competirá à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA) aplicar as sanções previstas no caput 
deste artigo. 
 

§ 3º Na hipótese da pessoa física ou jurídica descrita no caput deste artigo, que venha a iniciar 
suas atividades após a publicação desta Lei, o prazo para a inscrição no Cadastro Técnico Estadual é de 
trinta dias, a partir do registro público da atividade, nos termos da Lei Federal nº. 10.406, de 10/01/2002. 

 
§ 4º Os recursos arrecadados com a multa prevista no “caput” deste artigo deverão ser destinados 

pelos órgãos ambientais competentes para implementar: 
 

I - programas de educação ambiental; 
 

II - estruturação e implementação de sistemas e condições com o objetivo de reduzir e 
agilizar os prazos de análise dos projetos; 
 

III - capacitação dos servidores e agentes dos órgãos municipais de meio ambiente;  

 

IV - investimentos na SEMA e suas vinculadas. 

§ 4º Antes de aplicar as sanções previstas no § 1º deste artigo, as pessoas físicas, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que não estiverem inscritas no Cadastro Técnico 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Usuárias de Recursos Ambientais no prazo legal 
deverão receber uma notificação prévia dos órgãos ambientais competentes, e terão prazo de trinta dias, 
contados do recebimento da notificação, para procederem à regularização do Cadastro. 
 

§ 5º Ultrapassado o prazo mencionado no parágrafo 4º antecedente desta Lei, serão aplicadas as 
sanções previstas no § 1º deste artigo. 
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Art. 5º Para os fins desta Lei, e na forma do que dispõem a Lei Complementar Federal nº 123, 
de 14/12/2006, e a Lei Federal nº 6938/ 1981, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 10.165, de 
27/12/ 2000, consideram-se como: 
 

I - microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrarem, 
respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 
123, de 14/12/2006; 
 

II - empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze 
milhões de reais); 
 

III - empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais). 
 

Art. 6º - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado do Maranhão - 
TCFA- MA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido às instituições 
ambientais competentes, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(SEMA- MA), para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e usuárias de 
recursos ambientais, conforme estabelece a Lei Federal 6938/81 e suas alterações pela Lei Federal 
10.165/2000. 
 

Art. 7º É sujeito passivo da TCFA-MA todo aquele que exerça as atividades constantes no 
Anexo II desta Medida Provisória, idêntico ao Anexo VIII acrescentado pela Lei Federal 10.165/2000 à 
Lei Federal 6.938/81, e, ainda, pelas alterações da Lei 10.105/2005. 
 

Art. 8º - A TCFA-MA é devida por estabelecimento e os seus valores fixados estão consignados 
no Anexo I desta Lei, equivalendo a 60% (sessenta por cento) do valor devido ao IBAMA a título de 
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - relativa ao mesmo período, conforme definido pela 
Lei Federal nº 6.938/1981, alterada pela Lei Federal nº 10.165/2000. 
 

§ 1º O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais de cada uma 
das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo II desta Lei e na conformidade 
da Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei Federal 10.165/2000 e Lei Federal 10.105/2005. 
 

§ 2º Os valores pagos a título de TCFA-MA constituem crédito para compensação com o valor 
devido ao IBAMA, a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, até o limite de 60% 
(sessenta por cento) e relativamente ao mesmo ano, nos termos do art. 17-P da Lei Federal n.º 
6.938/1981, incluído pela Lei Federal nº 10.165/2000. 
 

§ 3º Se o estabelecimento exercer mais de uma atividade sujeita à fiscalização, deverá pagar 
apenas uma taxa de valor mais elevado. 
 

Art. 9º A TCFA-MA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores 
fixados no Anexo I desta Lei, e o recolhimento será efetuado por meio de documento próprio de 
arrecadação pelo órgão ambiental competente, até o terceiro dia útil do mês subsequente. 

 

Art. 10. A TCFA-MA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no art. 9º desta 
Lei será cobrada nos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual 7792/2002, em especial o disposto no 
art. 131 da referida lei. 

 
Parágrafo único. Os valores não recolhidos no prazo legal, relativos à TCFA-MA, poderão ser 

parcela- dos de acordo com os critérios fixados na legislação tributária estadual estabelecidos na Lei 
7799/2002, bem assim conforme dispuser instrução normativa a ser publicada pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA). 
 

Art. 11. São isentos do pagamento da TCFA-MA, conforme regulamento: 
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I - aos interesses da União, Estados e Municípios e demais pessoas jurídicas de Direito 
Público Interno; 
 

II - às entidades filantrópicas, desde que aprovadas pela SEMA, após ouvir o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA; 
 

III - aqueles que praticam agricultura de 

subsistência; IV - às finalidades escolares, militares e 

eleitorais; 

V - aos interesses de cooperativas; 
 

VI - aos interesses de sociedade de economia mista, em que o Estado do Maranhão seja 
acionista majoritário. 
 

Art. 12. Os recursos arrecadados com a TCFA-MA serão destinados a atividades de controle e 
fiscalização ambiental no Estado, por meio da SEMA e suas vinculadas, e dos órgãos municipais do 
meio ambiente, conforme determinam as Leis Federais nº 6.938/1981 e alterações, e nº 11.284, de 02 de 
março de 2006. 
 

Art. 13. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA-MA até o 
limite de 50% (cinquenta por cento) e relativamente ao mesmo ano, o montante pago efetivamente pelo 
estabelecimento, em razão da taxa de fiscalização ambiental municipal, aos municípios que disponham 
de órgão municipal do meio ambiente e sistema de gestão ambiental homologado pelo Conselho 
Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA e firmem Acordo de Cooperação Técnica com a SEMA, 
visando ao aprimoramento do controle e da fiscalização ambiental, regularmente instituídos pelo 
município. 
 

§ 1º Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA-MA, até o 
limite de 60% (sessenta por cento) e relativamente ao mesmo ano, o montante pago efetivamente pelo 
estabelecimento, em razão da taxa de fiscalização ambiental municipal, aos municípios que possuam 
convênio de delegação de competência da instituição ambiental estadual, para ampliar sua competência 
de li- cenciamento além das atividades de impacto local. 
 

§ 2º Valores recolhidos à União, ao Estado e aos Municípios a qualquer outro título, tais como 
taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para 
compensação com a TCFA-MA. 
 

§ 3º A restituição administrativa ou judicial da taxa de fiscalização ambiental municipal 
compensada com a TCFA-MA, qualquer que seja a causa que a determine, restaura o direito de crédito 
da SEMA- MA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. 
 

Art. 14. Os dispositivos ora previstos não alteram nem revogam outros que contenham 
exigências próprias para o exercício de atividades específicas, sequer aqueles que necessitem de licença 
ambiental a ser expedida por órgão competente. 

 

Art. 15. Ficam mantidas as disposições legais que contenham exigências próprias para o 
exercício de atividades específicas, bem como os dispositivos que exijam licença ambiental ou 
autorização florestal a serem expedidas pelo órgão competente. 
 

Art. 16. 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. O SENHOR 
PRIMEI- RO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a 
faça imprimir, publicar e correr. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 
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EM 06 DE MARÇO DE 2012. 

 
Deputado ARNALDO MELO 

 Presidente 
 
 
 
8. LEI Nº 9.623, DE 15 DE JUNHO DE 2012 

 

Institui o Biênio Estadual das Bacias Hidrográficas, no Estado do Maranhão. 
 

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

Art. 1º O Biênio Estadual das Bacias Hidrográficas, no Estado do Maranhão, será comemorado 
nos anos de 2013 e 2014. 
 

Art. 2º O Poder Público, durante o Biênio Estadual das Bacias Hidrográficas, poderá promover 
campanhas educativas visando à proteção das Bacias, incluindo suas nascentes, cursos d’água e matas 
ciliares. 
 

Art. 3º 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, 15 DE 
JUNHO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊNCIA E 124º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
9. LEI Nº 9.630, DE 19 DE JUNHO DE 2012 

 

Dispõe sobre os cargos que integram o Grupo Ocupacional 
Atividades de Meio Ambiente e Recursos Naturais e sobre 
criação de vagas de provimento efetivo no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, e dá outras providências. 

 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, em exercício, adotou a Medida 
Provisória nº 121, de 19 de abril de 2012, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, 
Deputado ARNALDO MELO, 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 cargos de nível superior do Grupo Ocupacional Atividades de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais passam a ser os constantes do Anexo I desta Lei. 
 

Art. 2º Ficam criadas no âmbito do Poder Executivo vagas para cargos de provimento efetivo, 
na forma do Anexo II desta Lei. 
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Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária 
própria. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

Art. 5º Fica revogada a tabela de cargos de nível superior constante do Anexo I da Lei nº 8.332, 
de 23 de dezembro de 2005 
 

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. O SENHOR 
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a 
faça 

imprimir, publicar e correr. 
 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 
19 de junho de 2012. 

 

 

Deputado ARNALDO MELO 
Presidente 

 

Anexo publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 121 DE 22 DE JUNHO DE 2012 

 

 

 

10. LEI Nº 9.864  DE 04 DE JULHO DE 2013 

 

Redefine os limites da Estação Ecológica do Sítio Rangedor e dá 
outras providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

Art. 1º Ficam redefinidos os limites da Estação Ecológica do Sítio Rangedor, no Município de 
São Luís, que compreende o perímetro de 5.569,90 metros com delimitação estabelecida e poligonal 
definida conforme coordenadas geográficas descritas no Decreto Estadual nº 23.303, de 7 de agosto de 
2007, adicionada a área delimitada pelo anexo II - Macrozoneamento Ambiental da Lei Municipal de 
São Luís nº 4.669, de 11 de outubro de 2006, partes integrantes e indissociáveis desta Lei. 
 

Art. 2º A Estação Ecológica do Sítio do Rangedor tem como objetivo os seguintes: 
 

I - garantir a conservação de fragmento florestal em ambiente urbano e suas 
características fisiográficas, geológicas-geotécnicas e pedológicas; 
 

II - atenuar a tensão ecológica da área decorrente da pressão antrópica; 

 

III - contribuir para minimizar os efeitos da ilha de calor onde se insere; 

IV - contribuir para a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico da região e seu entorno;  

V - estimular a educação ambiental e a pesquisa científica dos seus atributos ambientais. 

Art. 3º Vetado). 
 

Art. 4º (Vetado) 
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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 
JULHO DE 2013, 192º DA INDEPENDÊNCIA E 125º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão  

 

JOÃO GUILHERME DE ABREU 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA 

 

 

 
11. LEI Nº 9.957 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Dispõe sobre a instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mearim, de acordo com art. 43, V, da Constituição do Estado do 
Maranhão, c/c art. 29, III, da Política Estadual de Recursos Hídricos - 
Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO DO COMITÊ E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 1º Fica instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, integrante do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos do Maranhão - CONERH/MA, nos termos da Resolução do CONERH/MA nº 02, de 30 de 
março de 2012. 
 

Art. 2º O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, órgão colegiado, com competências 
normativas, deliberativas e consultivas, no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, tem as seguintes 
atribuições: 
 

I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação 
das entidades intervenientes; 
 

II - propor planos, programas e projetos para utilização dos recursos hídricos da 
respectiva bacia hidrográfica, e aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia, respeitando as diretrizes 
fixadas pelo: 
 

a) Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH/MA; 
 

b) Comitê de Bacia do curso de água principal do qual é tributário, quando existente, 
para fins do disposto no art. 5º da Resolução CONERH/MA nº 02/2012; 
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III - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 
providências necessárias ao cumprimento de suas metas, participando das ações voltadas à preservação 
e recuperação dos mananciais superficiais e subterrâneos; 
 

IV - decidir conflitos entre usuários, poder público e sociedade civil, atuando como 
primeira instância de decisão, inclusive os relativos aos Comitês de Bacias de cursos de água tributários; 
 

V - propor ao CONERH/MA as acumulações, derivações, captações e lançamentos de 
pouca expressão para efeitos de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos; 
 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso das águas e sugerir os valores a 
serem cobrados, respeitadas as disposições legais em vigor; 
 

VII - estabelecer critérios e promover o rateio de custos de usos múltiplos dos recursos 
hídricos de interesse comum ou coletivo, inclusive discutir e deliberar sobre a elaboração de orçamentos 
e definição de projetos a serem executados com os recursos da cobrança pelo uso da água, respeitados 
as disposições legais em vigor; 
 

VIII - exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei, regulamentos e 
decisões do CONERH/MA, compatíveis com a gestão integrada dos recursos hídricos sob sua jurisdição; 
 

IX - aprovar o orçamento anual ou os planos de aplicações plurianuais das Agências de 
Bacias ou instituição equiparada e seu Plano de Contas, no que diz respeito a sua área de atuação; 
 

X - aprovar o seu Regimento Interno e alterações; 
 

XI - incentivar a formação e a implantação de consórcios públicos e de associações de 
usuários na área de atuação da respectiva bacia hidrográfica, bem como apoiar ações e atividades de 
instituições de ensino e pesquisa e de organizações não governamentais que atuem em defesa do meio 
ambiente e dos recursos hídricos na bacia, respeitados as disposições legais em vigor; 
 

XII - propor e aprovar estudos, pesquisas, debates e divulgação sobre planos, programas e 
projetos relacionados com obras e serviços a serem realizados no interesse da coletividade da bacia; 
 

XIII - exercer as atribuições que lhes forem delegadas pelo órgão gestor dos recursos 
hídricos do Estado; 
 

XIV - submeter, obrigatoriamente, os Planos de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica a 
audiência pública; 
 

XV - desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental em consonância com a Lei 
Federal nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, com 
a Lei Estadual de Recursos Hídricos nº. 8.149, de 15 de junho de 2004, e com a Lei Estadual nº 9. 
279, de 20 de outubro de 2010, que institui a Política e o Sistema Estadual de Educação Ambiental. 
 

Parágrafo único. O Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim possui a 
competencia de deliberar nas questões relacionadas aos incisos de I a XV deste artigo. 
 

Art. 3º A área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, cujo rio principal é 
de domínio do Estado do Maranhão, é definida pelos limites geográficos da bacia hidrográfica do Rio 
Mearim, delimitada pela área de drenagem com sua foz, em escala 1:100.000, nas coordenadas 
44°38'07,08"W e 03°06'30,81"S, em conformidade com a divisão hidrográfica a que se refere o art. 5º 
do Decreto Estadual nº 27.845, de 18 de novembro de 2011. 

 

CAPÍTULO II 
DA REPRESENTAÇÃO 

 

Art. 4º Poderão compor o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim os seguintes representantes: 
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I - associações, cooperativas e organizações não governamentais legalmente 
constituídas, com sede na bacia e com atuação comprovada na bacia de, no mínimo, dois anos; 
 

II - entidades de classes e científicas, com sede na bacia e com atuação comprovada no 
setor de recursos hídricos da bacia; 
 

III - usuários de recursos hídricos da bacia, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que façam uso de recursos hídricos que dependam ou independam de outorga, nos termos 
previstos nos arts. 11 e 12, § 1º, da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004; 
 

IV - da administração pública estadual do Maranhão que possuam interesses comuns no 
gerenciamento de recursos hídricos compartilhados; 
 

V - dos municípios que se situem na Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, no todo 

ou em parte; VI - das comunidades locais situadas na Bacia; 

VII - das comunidades quilombolas situadas na Bacia; 
 

VIII - das comunidades indígenas ali residentes e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
 

§ 1º Serão membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim: 
 

I - representante do órgão gestor estadual de Recursos Hídricos; 

 II - representante do órgão estadual da Saúde; 

III - representante do órgão estadual da Fazenda; 
 

IV - representante do órgão estadual de Planejamento e Orçamento; 
 

V - representante do órgão estadual de Desenvolvimento, Indústria e Comércio;  

VI VI - representante do órgão estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

VII - representante do órgão estadual de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar;  

VIII - representante do órgão estadual da Educação. 

§ 2º Todos os municípios da Bacia do Rio Mearim serão convidados a serem membros do 
Comitê, devendo haver eleição entre eles para definir os que terão poder de voto, respeitando o número 
de membros no segmento destinado ao Poder Executivo da Administração Pública. 
 

§ 3º Os representantes de que trata o caput deste artigo terão sua nomeação publicada no 
Diário Oficial do Estado. 
 

§ 4º Os representantes titulares e respectivos suplentes poderão ser de uma mesma entidade 
ou de entidades distintas, dentro de um mesmo segmento. 
 

§ 5º O número de representantes titulares e suplentes de cada segmento mencionado neste 
artigo será de no mínimo vinte e no máximo cinquenta, obedecendo os seguintes critérios: 
 

I - o número de votos dos representantes dos poderes executivos da administração 
pública federal, estadual e municipal deve obedecer ao limite de quarenta por cento do total dos votos; 
 

II - o número de representantes da sociedade civil e/ou entidades civis deve obedecer ao 
limite de vinte por cento do total dos votos; 
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III - o número de representantes dos usuários dos recursos hídricos deve obedecer ao limite 
de quarenta por cento do total de votos. 
 

§ 6º A Diretoria Provisória e a Comissão Auxiliar deverão realizar, no decurso do seu mandato, 
contados da data de nomeação: 
 

I - o credenciamento dos representantes de usuários de recursos hídricos a que se refere 
o inciso III do art. 34 da Lei nº 8.149/04, de acordo com o disposto no art. 23 da Resolução 
CONERH/MA 02/2012; 
 

II - a sistematização das indicações, pelos respectivos prefeitos dos municípios 
integrantes da Bacia do Rio Mearim, dos representantes dos municípios a que se refere o inciso V do art. 
4º e § 2º do art. 4º desta Lei; 
 

III - a sistematização das indicações, pela direção de cada órgão, dos representantes do 
Poder Público Estadual a que se refere o § 1º do art. 4º desta Lei; 
 

IV - a eleição dos representantes das entidades representativas da sociedade civil com 
atuação comprovada na bacia a que se referem os incisos I, II, VI, VII e VIII do art. 4º desta Lei; 
 

§ 7º O processo de eleição, indicação e credenciamento dos representantes a que se refere o § 
6º deste artigo será público, com ampla e prévia divulgação. 
 

§ 8º A composição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim deve incluir representantes 
do alto, médio e baixo curso do Rio Mearim. 
 

Art. 5º O primeiro presidente eleito do Comitê da Bacia do Rio Mearim deverá publicar seu 
regimento interno no prazo máximo de noventa dias, contados da data da sua posse, no qual serão 
definidos, em conformidade com os preceitos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, da Lei 8.149, de 
15 de junho de 2004, e da Resolução CONERH/MA Nº 02/2012, a organização e o funcionamento do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim. 
 

§ 1º O regimento interno do Comitê será aprovado por seus membros e publicado no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão. 
 

§ 2º Para fins de alterações de seu regimento é necessária aprovação, em reunião plenária 
convocada para tal, de no mínimo dois terços dos seus membros. 
 

Art. 6º A diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim será 

composta por: I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 
 

III - Secretaria Executiva. 
 

§ 1º Para a eleição da diretoria será definida, entre os membros do Comitê, uma comissão 
eleitoral para eleição do Presidente, Vice- Presidente e Secretaria Executiva do Comitê. 
 

§ 2º Um mesmo segmento não poderá ocupar mais de um cargo na diretoria do Comitê. 
 

Art. 7º O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim poderá criar setores técnicos como 
Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, para emissão de pareceres sobre questões 
específicas de interesse do gerenciamento integrado dos recursos hídricos, com vistas a posterior 
deliberação do plenário do Comitê. 

 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 8º Após a instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, caberá ao Presidente 
do CONERH/MA, no prazo de até trinta dias, dar posse à Diretoria Provisória e Comissão Auxiliar, 
com mandato de no máximo doze meses, com incumbência exclusiva de coordenar a instalação do 
Comitê, elaborar o regimento interno e conduzir o processo eleitoral e posse dos membros do Comitê. 
 

Parágrafo único. O mandato a que se refere o caput deste artigo poderá ser prorrogado, por 
igual período, pelo CONERH/MA, desde que tenha sido prévia e justificadamente solicitado pelo 
Presidente Interino do Comitê, quarenta dias antes do seu término e nas seguintes hipóteses: 
 

I - caso fortuito; 
 

II - força maior; 
 

III - vacância ou impedimento temporário e legal; 

IV - decisão justificada do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 9º O Comitê, por intermédio de seu presidente, poderá requisitar dos órgãos e entidades 
nele representados informações e subsídios necessários ao exercício de suas funções, bem como solicitar 

o assessoramento de outras entidades relacionadas com os recursos hídricos e meio ambiente 
sobre matérias em discussão. 
 

Art. 10. O Comitê contará com suporte técnico e operacional do órgão gestor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 
 

Art. 11. As reuniões do Comitê serão públicas, sendo sua convocação amplamente 

divulgada. Art. 12. 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, 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013, 192º DA INDEPENDÊNCIA E 125º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 

JOÃO GUILHERME DE ABREU 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CARLOS VICTOR GUTERRES MENDES 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

 
 
 

 

12. LEI Nº 10.169 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Dispõe sobre a proteção a todos os animais, no âmbito Estadual. 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 

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

Art. 1º Institui a "Lei Estadual de Proteção aos Animais", estabelecendo normas para proteção 
dos animais do Estado do Maranhão, visando compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a 
preservação ambiental. 
 

Art. 2º O Poder Público possuirá como objetivos fundamentais, os seguintes: 
 

I - buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de abandono e 
maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e as agressões ao meio ambiente; 
 

II - desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à sociedade, buscando 
desenvolver a consciência sobre a responsabilidade da guarda dos animais respeito à fauna urbana; 
 

III - instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no âmbito Estadual;  

IV - fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na cidade; 

V - instituir mecanismos de coerção e de fiscalização das ações dos cidadãos em relação aos animais; 
 

VI - estabelecer critérios para a comercialização e o trânsito de animais na cidade, em 
ações planejadas com a iniciativa privada, instituições organizadas e profissionais das diferentes áreas; 
 

VII - elaborar e desenvolver projetos de investigação em parceria com instituições de 
ensino, pesquisa e de proteção aos animais, para a busca de alternativas ao controle populacional da fauna 
na cidade; 
 

VIII - criar rede de atendimento a animais doentes e abandonados, entre outras. 
 

Parágrafo único. Para a consecução dos fins previstos nesta Lei, o Poder Público, poderá 
celebrar convênios com instituições públicas e privadas. 
 

Art. 3º Toda a prática que implique crueldade aos animais será punida, no âmbito do Estado, 
nos termos desta lei, sem prejuízo da legislação correlata. 
 

Parágrafo único. Considera-se crueldade, toda e qualquer ação ou omissão que implique em 
abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilação de animais silvestres ou nativos, exóticos, domésticos, 
domesticados, e em criadouro. 
 

I - consideram-se animais silvestres ou nativos, aqueles encontrados livres na natureza, 
pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de vida 
ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras, ou em cativeiro 
sob a competente autorização federal; 
 

II - consideram-se animais exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira; 
 

III - consideram-se animais domésticos, aqueles de convívio do ser humano, dele 
dependente, e que não repelem o jugo humano; 
 

IV - consideram-se animais domesticados, aqueles de populações ou espécies advindas da 
seleção artificial imposta pelo homem, a qual alterou características presentes nas espécies silvestres 
originais; 
 

V - consideram-se animais em criadouros, aqueles nascidos, reproduzidos, e mantidos 
em condições de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos do ambiente natural e que não 
possam ser reintroduzidos, por razões de sobrevivência, em seu habitat de origem. 
 

Art. 4º É vedado: 

I - abandonar, ofender ou agredir física ou psicologicamente animais, sujeitando-os a 
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qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições 
inaceitáveis de existência; 
 

II - privar animais de sua liberdade, ainda que para fins educativos, ou mantê-los em local 
completamente desprovido de asseio, ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso, ou que os 
privem de água, alimentação, ar ou luminosidade; 
 

III - obrigar animais a trabalho exorbitantes ou que ultrapassem suas forças; 
 

IV - exercer a venda de animais para menores desacompanhados por 

responsável legal;  

V - enclausurar animais com outros que os molestem ou o aterrorizem; 

VI - sacrificar animais com venenos, ou outros métodos não preconizados pela Organização 
Mundial de Saúde, nos programas de profilaxia da raiva. 
 

Parágrafo único. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, 
sem dor, e de modo a não provocar-lhe angústia. 
 

Art. 5º Só é permitida a tração animal de veículos ou instrumentos agrícolas e industriais, por 
bovinos e equídeos, que compreende os equinos, muares e asininos. 
 

§ 1º A carga, por veículo, para determinado número de animais, deverá ser fixada pelas 
municipalidades, obedecendo sempre ao estado das vias públicas e declives, peso e espécie de veículos, 
fazendo constar das respectivas licenças a tara e a carga útil. 
 

§ 2º É vedado nas atividades de tração animal e carga: 
 

I - utilizar, para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, 
bem como castigá-lo sob qualquer forma ou qualquer pretexto; 
 

II- fazer o animal trabalhar por mais de 06 (seis) horas ou fazê-lo trabalhar sem respeitar 
intervalos para descanso, alimentação e água; 
 

III - fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em aclive ou declive, ou sob o sol 

ou chuva; 

 IV - fazer o animal trabalhar fraco, ferido, ou estando em período de gestação; 

V - atrelar, ao mesmo veículo, animais de diferentes espécies; 
 

VI - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis como sejam balancins, 
ganchos e lanças ou com arreios incompletos, incômodos ou em mau estado, ou com acréscimo de 
acessórios que os molestem ou lhes perturbem o funcionamento do organismo; 
 

VII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas, 
cujo uso é obrigatório; 
 

VIII - deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as 
correntes atreladas aos animais de tiro; 
 

IX - conduzir veículo de tração animal, dirigido por condutor sentado, sem que o mesmo 
tenha boleia fixa e arreios apropriados com tesouras, pontas de guia e retranca; 
 

X - prender animais atrás dos veículos ou atados às caudas de outros; 
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XI - fazer viajar um animal a pé mais de 06 (seis) horas, sem lhe dar descanso. 

 

Art. 6º Todo veículo de transporte de animais deverá está em condições de oferecer proteção 
e conforto adequado, ficando vedado: 
 

I - transportar animais, em via terrestre, por mais de 06 (seis) horas seguidas, sem devido 

descanso; II - transportar sem a documentação exigida por Lei; 

III - transportar animal fraco, doente, ferido, ou em estado de gestação. 
 

Parágrafo único. Não se aplica as disposições previstas neste artigo a situações 
emergenciais devida- mente comprovadas. 
 

Art. 7º Todo frigorífico, matadouro, e afins, no Estado do Maranhão tem a obrigatoriedade do 
uso de métodos científicos modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, proporcionando 
morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja necessário para o consumo. 
 

Parágrafo único. Consideram-se animais criados para consumo aqueles utilizados para o 
consumo humano e criados para esta finalidade, em cativeiros devidamente regulamentados, e abatidos 
em estabelecimentos sob supervisão médica-veterinária. 
 

Art. 8º Fica vedado o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonose, canis 
públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, à exceção nas permitidas por lei. 
 

§ 1º A Eutanásia é permitida nos casos de enfermidades irreversíveis, justificada por laudo do 
responsável técnico dos órgãos e estabelecimentos referidos no "caput" desse artigo, precedido de exame 
laboratorial com contraprova, facultando o acesso aos documentos por entidades de proteção dos 
animais; 
 

§ 2º Considera-se método aceitável de Eutanásia, a utilização ou emprego de substâncias aptas 
a produzirem insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal. 
 

Art. 9º É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies 
diferentes em locais públicos e privados. 
 

Art. 10 Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na 
inobservância de preceitos estabelecidos nesta Lei. 

 

Art. 11. As instituições que transgredirem as disposições desta lei, ou ao seu regulamento, 
sofrerão as seguintes penalidades administrativas: 
 

I - advertência; 

 II - multa; 

III - interdição temporária; 
 

IV - suspensão de financiamentos provenientes de fontes oficiais de crédito e fomento científico;  

V - perda da posse ou propriedade do animal. 

VI - interdição definitiva. 
 

Parágrafo único. As penalidades previstas no caput deste artigo poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 

Art. 12 Qualquer pessoa que transgredir as disposições desta Lei, ou ao seu regulamento, 
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sofrerão as seguintes penalidades administrativas. 

I - advertência;  

II - multa; 

III - perda da posse ou propriedade do animal. 
 

Parágrafo único: As penalidades previstas no caput deste Artigo poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 

Art. 13. As infrações às disposições desta lei e de seu regulamento, serão autuadas, a critério 
da autoridade competente, levando-se em conta: 
 

I - a intensidade do dano; 
 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

 III - os antecedentes do infrator 

IV - a capacidade econômica do infrator. 
 

Parágrafo único. Responderá pela infração quem, por qualquer modo, cometer, concorrer 
para a prática, ou dela se beneficiar. 
 

Art. 14 As infrações aos dispositivos da presente Lei classificam- se em: 
 

I - leves aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes; 

 II - graves aquelas onde for verificada 01 (uma) circunstância agravante; 

III - gravíssimas aquelas em que forem verificadas 02 (duas) ou mais circunstâncias agravantes.  

Art. 15. São circunstâncias atenuantes: 

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;  
 
II - a patente incapacidade do agente para entender o caráter ilícito 

do fato; 
 
III - quando o infrator, por espontânea vontade, e imediatamente, procurar reparar, ou 

minorar, os danos à saúde e ao bem-estar do animal ocorrido em consequência do ato lesivo que lhe 
fora imputado;  

 
IV - ter o infrator sofrido coação, a que não podia resistir, para a prática do ato; e 
 
V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de 

natureza leve. Art. 16. São circunstâncias agravantes: 

I - ser o infrator reincidente; 
 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 
 

III - se infrator coagir ou incitar outrem para a execução material da infração; 
 

IV - ter a infração consequências calamitosas à população, à saúde e ao bem-estar animal; 
 

V - se, tendo conhecimento de ato lesivo aos animais e ao meio ambiente, o infrator deixar 
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de tomar as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo; e 
 
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé. 

 

Art. 17. A advertência será formalizada pelo agente fiscalizador em infrações consideradas leves. 
 

Art. 18º. A pena de multa será aplicada em infrações consideradas graves e gravíssimas e nos 
seguintes valores pecuniários: 
 

I - infrações graves, de no mínimo 02 (dois) salários mínimos; e 
 

II - infrações gravíssimas, de no mínimo 05 (cinco) salários mínimos; 
 

§ 1º Haverá acréscimo, por exemplar excedente, no valor de: 
 

I - 01(um) salário mínimo, por unidade; 
 

II - 05 (cinco) salários mínimos, por unidade de espécie constante em lista oficial da fauna 
brasileira ameaçada de extinção. 
 

Art. 19. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos termos e 
condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se obrigar à adoção de medidas 
específicas para fazer cessar e corrigir a infração. 
 

Art. 20. As sanções previstas serão aplicadas pelo órgão competente, sem prejuízo de 
correspondente responsabilidade penal. 
 

Art. 21. O funcionário ou servidor público que, no exercício de suas funções, por ação ou 
omissão, deixar de cumprir os dispositivos da presente lei, agir para impedir, dificultar ou retardar seu 
cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do infrator, sem prejuízo das demais penalidades 
administrativas e penais. 
 

Art. 22. A prática dos atos de crueldade aos animais, a que se refere esta lei, será apurada em processo 
administrativo que iniciará mediante: 

 
I - reclamação do ofendido; 
 

II - ato ou ofício de autoridade competente; 
 

III - comunicado de organizações não governamentais de defesa dos animais ou do 
meio ambiente;  

 
IV - representação do Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

 

Art. 23. A denúncia poderá ser apresentada pessoalmente ou não ao órgão competente. 
 

§ 1º A denúncia deverá ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato que caracteriza 
a crueldade, seguida da identificação de quem a fez, garantindo-se, na forma da lei, o sigilo do 
denunciante. 
 

§ 2º Recebida a denúncia, competirá ao órgão designado pelo Poder Executivo promover a 
instauração do processo administrativo devido para apuração e imposição das penalidades cabíveis. 
 

Art. 24. O Poder Executivo definirá o órgão estadual encarregado de apurar, fiscalizar o 
cumprimento, bem como aplicar as devidas penalidades dispostas nesta Lei. 
 

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias da data de 
sua publi- cação. 
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Art. 26. 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. A Excelentíssima 
Se- nhora Secretária-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE 
DEZEMBRO DE 2014, 193º DA INDEPENDÊNCIA E 126º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 

ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA 
Secretária-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

13. LEI Nº 10.161, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 

Institui o Fórum Maranhense de Mudanças do Clima - FMMC e dá outras 
providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

Art. 1º Fica instituído o Fórum Maranhense de Mudanças do Clima, com o objetivo de 
promover ações, incentivar políticas e práticas de mitigação e adaptação das mudanças do clima no 
âmbito do Estado, tendo como atribuições: 
 

I - promover a articulação dos órgãos e entidades públicas estaduais com o Fórum 
Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a Comissão Interministerial de Mudanças do Clima, além de 
outras iniciati- vas públicas e privadas, visando à formulação eficiente de políticas públicas relativas às 
mudanças do clima; 
 

II - apoiar a execução da Política Estadual de Mudança do Clima, seus planos e ações correlatas; 
 

III - promover a cooperação entre o governo, organismos nacionais e internacionais e 
organizações não governamentais para implementação de agendas multilaterais no campo das mudanças 
do clima; 
 

IV - estimular a captação de recursos de fontes nacionais e internacionais para aplicação 
em programas e ações relacionadas às mudanças do clima; 
 

V - propor mecanismos de incorporação da dimensão climática no processo decisório 
relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa 
(GEE's), bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos 
gases e medidas de adaptação de seus efeitos; 
 

VI - promover ações de educação e capacitação nos temas relacionados às mudanças do 
clima que atendam ao desenvolvimento sustentável do Estado; 
 

VII - incentivar a prática de ações, políticas de fiscalização e controle das atividades 
emissoras de Gases do Efeito Estufa - GGE's; 
 

VIII - incentivar a adoção e incremento de diferentes mecanismos econômicos e financeiros 
que visem à redução de emissões e o sequestro de Gases do Efeito Estufa - GEE, a exemplo do mercado 
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de carbono; 
 

IX - apoiar a estruturação e integração de sistemas de monitoramento e vigilância de 
mudança do clima; 
 

X - incentivar estudos e pesquisas de cunho científico, técnico ou tecnológico que 
contribuam para o conhecimento, mitigação e adaptação das mudanças do clima; 
 

XI - incentivar o resgate dos sabores tradicionais que contribuam com a conservação dos 
recursos na- turais, a mitigação e adaptação das mudanças do clima; 
 

XII - promover processos e atividades participativas visando à discussão e implementação 
da Política Estadual de Mudança do Clima. 
 

Art. 2º O Fórum Maranhense de Mudanças do Clima – FMMC será presidido pelo Governador 
do Estado e terá a seguinte composição: 
 

I - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA; 
 

II - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar - SEDES;  

III - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTEC; 

IV - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SAGRIMA;  

V - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC; 

VI - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; 
 

VII - Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA;  

VIII - Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP; 

IX - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;  

X - Secretaria de Estado da Saúde - SES; 

XI - Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - 

SEDINC; XII - Secretaria de Estado da Casa Civil; 

XIII - representantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão - CMA; 
 

XIV - representantes do Conselho Estadual de Meio Ambiente eleitos dentre os seus membros; 
 

XV - representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CONERH eleitos 
dentre os seus membros; 
 

XVI - representantes da Federação dos Municípios de Estado do Maranhão - FAMEM;  

XVII XVII - representantes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA; 

  XVIII - representantes de instituições financeiras; 

XIX - representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; 

XX - representantes do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - 
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IMESC;  

XXI - representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e 

Parnaíba - CODEVASF; 
 

XXII - representantes da sociedade civil; 
 

XXIII - representantes de organizações não governamentais legalmente constituídas no 
Estado do Maranhão, cuja atuação predominante seja a proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente; 
 

XXIV - representantes de instituições de ensino e pesquisa constituídas no Estado do 
Maranhão com notório conhecimento relativo aos problemas de mudanças do clima; 
 

XXV - representantes do setor produtivo eleitos pelos membros desse segmento;  

XXVI - Ministério Público Estadual - MPE. 

§ 1º Os membros do FMMC serão designados pelo Governador do Estado do Maranhão 
mediante decreto e terão mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 

§ 2º Os membros do FMMC poderão indicar um representante titular e um suplente. 
 

§ 3º As reuniões do FMMC serão abertas ao público em geral. 
 

Art. 3º O FMMC terá como Secretário Executivo o Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, com as seguintes atribuições: 
 

I - participar das reuniões do Fórum e organizar a sua pauta; 
 

II - adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das 

Câmaras Temáticas; III - substituir o presidente do Fórum em seus impedimentos. 

Art. 4º O FMMC poderá criar Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes, sob 
coordenação de qualquer membro, composta por representantes do Governo, de setores da sociedade 
civil organizada, dos meios empresarial e acadêmico. 
 

Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e entidades 
da administração pública estadual direta e indireta relacionada ao tema, os quais deverão ser convocados 
pelo Secretário Executivo. 
 

Art. 5º As reuniões ordinárias do FMMC serão realizadas mensalmente e convocadas pelo 
Secretário Executivo. 
 

Art. 6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Fórum, das 
Câmaras Temáticas e do Secretário Executivo serão providos pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais. 
 

Parágrafo único. Eventuais despesas com diárias e passagens dos membros do Fórum e das 
Câmaras Temáticas correrão por conta dos órgãos que representam. 
 

Art. 7º O Secretário Executivo apresentará proposta de agenda de trabalho a ser submetida à 
apreciação do Fórum. 
 

Art. 8º O FMMC estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças do Clima. 
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Art. 9º As funções de Secretário Executivo, do membro do FMMC e das Câmaras Temáticas 
não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público. 
 

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

Art. 11 Fica revogado o Decreto n° 22.735, de 29 de novembro de 2006, que instituiu o Fórum 
Maranhense de Mudanças Climáticas e dá outras providências. 
 

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. A Excelentíssima 
Se- nhora Secretária-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE 
NOVEMBRO DE 2014, 193º DA INDEPENDÊNCIA E 126º DA REPÚBLICA. 

 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Estado do Maranhão 

 

ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA 

Secretária-Chefe da Casa Civil 
 

GENILDE CAMPAGNARO 
Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

 

 

 
14. LEI Nº 10.171 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Cria no Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho "Banco do Tarol" 
e dá outras providências. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

Art. 1º Fica criado o Parque Estadual Marinho "Banco do Tarol" com base nesta Lei, que 
compreende o perímetro de 34.229,40 hectares, com ponto de amarração coincidente com o primeiro 
vértice do polígono, cujos vértices têm as seguintes leituras de coordenadas geográficas planas, pelo 
Datum WGS84 - padrão DHN - Marinha do Brasil: 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DISPOSTO NODIARIO OFICIAL Nº 244 DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2014 

 

Art. 2º O Parque Estadual Marinho Banco do Tarol tem como objetivo a proteção ambiental, 
estimulando a educação ambiental e a pesquisa científica de seus atributos ambientais. 
 

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE 
DEZEMBRO DE 2014, 193º DA INDEPENDÊNCIA E 126º DA REPÚBLICA. 
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ARNALDO MELO 
Governador do Estado do Maranhão 

 

CARLOS ALBERTO MILHOMEM 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

15. LEI Nº 10.172 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

Cria no Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho "Banco do 
Álvaro" e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
 

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

Art. 1º Fica criado o Parque Estadual Marinho "Banco do Álvaro" com base nesta Lei, que 
compreende o perímetro de 45.274,73 hectares, com ponto de amarração coincidente com o primeiro 
vértice do polígono, cujos vértices têm as seguintes leituras de coordenadas geográficas planas, pelo 
Datum WGS84 - padrão DHN - Marinha do Brasil: 
 

COORDENADAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL Nº 244 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Art. 2º O Parque Estadual Marinho Banco do Álvaro tem como objetivo a proteção ambiental, 
estimulando a educação ambiental e a pesquisa científica de seus atributos ambientais. 
 

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 
Se- nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE 
DEZEMBRO DE 2014, 193º DA INDEPENDÊNCIA E 126º DA REPÚBLICA 

 

ARNALDO MELO 
Governador do Estado do Maranhão 

 

CARLOS ALBERTO MILHOMEM 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

16. LEI N° 10.200 DE 08 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e Manejo 
Integrado de Águas Urbanas e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
 

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

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Gestão e Manejo Integrado de Águas Urbanas 
Pluviais e Cinzas, em consonância com as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, de Meio Ambiente, 
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de Desenvolvimento Urbano, de Saneamento Básico e de Saúde. 
 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei consideram-se: 
 
I - águas cinzas: efluentes derivados do uso doméstico ou comercial exclusivamente de 

chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques e máquinas de lavar roupas; 
 
II - águas pluviais: as que procedem diretamente das chuvas; 

 
III - condomínio urbanístico: a divisão de terreno em unidades autônomas destinadas à 

edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitida a 
abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro; 

 
IV - detenções urbanas: reservatórios para águas pluviais que devem ser mantidos secos 

aguardando a vazão da chuva; 
 

V - drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas 
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áre- as urbanas; 

 
VI - pagamento por serviços ambientais: utilização dos mecanismos de compensação 

econômica nas transações que envolvam os serviços ambientais previstos aos provedores ambientais; 
 

VII - plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas: instrumento básico de 
orientação e regulamentação das medidas sustentáveis de controle das águas pluviais em perímetros 
urbanos; 
 

VIII - plano de gestão de reuso direto de águas cinzas: instrumento básico de orientação e 
regulamentação das medidas de uso sustentável das águas cinzas e tratadas para uso domiciliares, 
urbanos, ambi entais ou industriais; 
 

IX - prestação regionalizada de serviços públicos: aquela em que um único prestador 
atende a dois ou mais titulares; 
 

X - provedor ambiental: todo agente, público ou privado, que voluntariamente atue no 
sentido de conservar, recuperar ou aumentar a capacidade natural dos ecossistemas de prover suas 
funções ecológicas, bem como sua capacidade de carga ambiental, por meio do manejo sustentável dos 
recursos ambientais; 
 

XI - reuso direto das águas cinzas: utilização de efluentes submetidos ao tratamento 
secundário e sanitariamente seguro e encaminhados até o local de reservação para reuso, não sendo 
descarregado diretamente no meio ambiente, sendo seu uso restrito a aplicações na indústria, 
irrigação, usos urbanos não potáveis, usos condominiais não potáveis e finalidades ambientais; 
 

XII - salubridade ambiental: qualidade das condições em que vivem populações urbanas e 
rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças 
relacionadas com o meio ambiente, bem como de favorecer o pleno gozo da saúde e o bem-estar; 
 

XIII - serviços ambientais: externalidades positivas dos ecossistemas naturais relacionados 
ao suporte ambiental de um determinado bioma ou ecossistema e classificadas, nos termos do 
regulamento, como de provisão, regulação, suporte, culturais ou intangíveis. 
 

Art. 3º São objetivos da Política Estadual de Gestão e Manejo Integrado de Águas 
Urbanas:  

 
I - reduzir o volume escoado de águas pluviais sem manejo adequado; 
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II - estimular o reuso direto das águas nos centros urbanos;  
 
III - contribuir com a salubridade ambiental das cidades; 
 
IV - proporcionar incentivos para a difusão de práticas de uso racional das águas nos centros 

urbanos. 
 

Art. 4º São instrumentos desta Lei: 
 

I - a política estadual de habitação e respectivo plano; 
 

II - a política estadual de saneamento básico e respectivo plano  
 

III - a política estadual de recursos hídricos e respectivo plano;  
 
IV - os planos de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas;  
 
V - os planos de gestão de reuso direto de águas cinzas; 
 
VI - os instrumentos econômicos que fomentem sua aplicação;  
 
VII - o pagamento por serviços ambientais; 
 
VIII - os instrumentos de fomento à pesquisa;  
 
IX - a avaliação de impacto ambiental; 
 
X - os Sistemas Estaduais de Informações Ambientais e de Saneamento;  
 
XI - o Sistema Estadual de Defesa Civil; 
 
XII - o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. 

 

Art. 5º Estão sujeitos ao cumprimento das obrigações previstas nesta Lei: 
 
I - os empreendimentos que gerem impermeabilização do solo em área superior a mil 

metros quadrados, os empreendimentos que envolvam parcelamento do solo para fins urbanos e os 
condomínios ur- banísticos implantados em: 

 
a) município com mais de 20 mil habitantes; 

 
b) município com histórico de problemas de enchentes associadas à excessiva 

impermeabilização do solo; 
 

c) municípios que integrem região metropolitana ou aglomeração urbana, instituídas por 
lei complementar estadual; 
 

II - os projetos de regularização fundiária em áreas urbanas, observado o disposto no § 
4º deste artigo;  

 
III - os edifícios e empreendimentos públicos situados em perímetro urbano; 

IV - os titulares dos serviços de saneamento básico, na forma da Lei Estadual nº 8.923, de 12 de 
janeiro de 2009, que institui a Política Estadual de Saneamento Básico. 

 
§ 1º Os responsáveis pelos empreendimentos referidos nos incisos I a III e os titulares dos 

serviços mencionados no inciso IV do caput ficam obrigados a implantar medidas para a redução dos 
impactos hidrológicos e a manutenção da qualidade da água. 
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§ 2º As medidas previstas no § 1º deverão respeitar a vazão máxima a ser liberada para o sistema 
público para uma chuva de uma hora e tempo de retorno de dez anos, e outros requisitos estabelecidos 
na legislação estadual ou municipal, se houver, bem como as normas técnicas pertinentes. 

 
§ 3º As medidas previstas no § 1º serão analisadas pelo poder público municipal no âmbito dos 

processos de licenciamento urbanístico ou edilício exigidos dos empreendimentos. 
 
§ 4º Os responsáveis pelos empreendimentos referidos nos incisos I e II e os titulares dos 

serviços mencionados no inciso IV do caput com população de mais de vinte mil habitantes em seu 
território ficam obrigados a elaborar plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas, conforme 
estabelecido na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, em especial o seu art. 19, e as disposições 
contidas nesta Lei. 

 
§ 5º As exigências contidas neste artigo não se aplicam aos empreendimentos habitacionais de 

interesse social, cujas medidas para a redução dos impactos hidrológicos e a manutenção da qualidade 
da água serão planejadas e executadas pelo titular dos serviços mencionados no inciso IV do caput. 

 
§ 6º O cumprimento do disposto no § 1º deste artigo constitui obrigação de relevante interesse 

ambiental para efeito do disposto no art. 68 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu 
regulamento. 

 
§ 7º Os empreendimentos já concluídos quando da publicação desta lei, demonstrada a 

viabilidade técnica, terão o prazo de 5 (cinco) anos para realizar as adequações ao disposto nesta Lei. 
 

Art. 6º O Poder Público Estadual incentivará os responsáveis por parcelamento do solo para 
fins urbanos, condomínio urbanístico ou condomínio edilício a implantarem sistema de reuso planejado 
de águas cinzas. 
 

Art. 7º O plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas deve conter, além do que 
determina o art. 19 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, no mínimo: 

 
I - avaliação da capacidade de escoamento;  
 
II - identificação dos locais de alagamento; 
 
III - identificação de locais passíveis de detenções urbanas; 

 
IV - caracterização do índice pluviométrico da 

área ou região;  
 

V - metas de monitoramento; 
 

VI - metas e estratégias para a melhoria da qualidade das águas dos corpos hídricos 
urbanos, em especial córregos, riachos, arroios, igarapés e similares; 

 
VII - mapeamento do lençol freático; 

 
VIII - periodicidade da manutenção da rede de drenagem e das detenções urbanas; 

 
IX - metas e estratégias de emprego de técnicas compensatórias e de uso das águas pluviais; 

 
X - metas e estratégias de melhoria da qualidade das águas pluviais, observado o 

enquadramento dos corpos hídricos receptores. 
 

§ 1º O regulamento definirá o conteúdo de plano simplificado para os empreendimentos 
descritos nos incisos I e II do caput do art. 5º, nos casos em que não se justificar a aplicação do disposto 
nos incisos I a X do caput deste artigo. 

 
§ 2º O plano de que trata este artigo deve ser compatível com os planos das bacias hidrográficas 
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em que estiver inserido. 
 

Art. 8º O conteúdo do plano de gestão de reuso direto de águas cinzas será detalhado em regulamento, 
contemplando no mínimo os seguintes elementos: 

 
I - projeto da rede de esgoto contendo a separação das águas cinzas das demais águas servidas; 
 

II - projeto do sistema de reuso contendo listagem dos equipamentos, materiais, 
capacidade de reuso, custo do empreendimento e previsão do tipo de uso da água pós-tratada e dimensão 
do sistema; 
 

III - estimativa do benefício em razão da redução do uso da água da rede de 
abastecimento público;  

 
IV - estimativa de redução da vazão de efluentes no sistema de coleta de esgoto público. 

 

Art. 9º Aplicam-se, além do disposto nesta Lei, o disposto em regulamento e resoluções 
homologadas no Sistema Estadual de Meio Ambiente, Sistema Estadual de Saúde, Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos. 
 

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 
 

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 JANEIRO 
DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 
 

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão 

 
MARCELO TAVARES SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 
 

17. LEI Nº 10.276, DE 7 DE JULHO DE 2015 
 

Institui o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e 

Atividade Rural e adota 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 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º É criado o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural com o 

objetivo de promover a regularização das propriedades e posses rurais inserindo-as no sistema do 

Cadastramento Ambiental Rural - CAR da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Maranhão - 

SEMA/MA. 

Art. 2º O proprietário ou possuidor rural que espontaneamente requerer inscrição no CAR 
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não pode ser autuado com base nas Leis Estaduais 5.405/1992, 8.149/2004 e 8.528/2006, e na Lei 

Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como no Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 

2008. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se ao caso de infração cometida até o dia 22 de julho de 2008, 

uma vez cumpridas as obrigações previstas no Termo de Compromisso - TC celebrado com a SEMA/ 

MA. 

§ 2º A formalização do CAR tem efeito suspensivo quanto à cobrança das multas aplicadas em 

decorrência das infrações anteriormente cometidas, exceto na hipótese de processos com julgamento 

definitivo na esfera administrativa. 

§ 3º Cumprido integralmente o TC, nos prazos e condições estabelecidos, as multas aplicadas 

são convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de sanções administrativas de apreensão 

e embargo originadas por descumprimento de acordos celebrados ou ainda na ocorrência de nova 

infração ambiental anteriormente levantada. 

 
CAPÍTULO II 

DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE E ATIVIDADE RURAIS 
 

Art. 3º São atos e procedimentos administrativos, para fins de regularização ambiental de 

propriedade e atividade rurais: 
 

I - o CAR; 
 

II - o TC; 
 

III - o Manual de Controle Ambiental de Atividade Agropecuária - MCA. 
 
Seção I 

Do Cadastro Ambiental Rural - CAR 

Art. 4º O CAR consiste no registro da propriedade rural no Sistema de Controle e 

Monitoramento Ambiental da SEMA com a finalidade de avaliar a situação do uso do solo. 

 

§ 1º O CAR tem por fim: 

I - quantificar o passivo e o ativo florestais da propriedade relacionados à obrigatoriedade 

de manutenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal; 

II - identificar as atividades desenvolvidas na propriedade rural em áreas já convertidas. 
 

§ 2º O CAR é o instrumento definidor das obrigações e dos prazos do TC. 

§ 3º Os ativos e os passivos florestais identificados no CAR são objeto de monitoramento anual 

por parte da SEMA. 

§ 4º O desmatamento das áreas sem autorização implica a suspensão imediata dos benefícios do 

Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural e as correspondentes sanções 

admi nistrativas e criminais. 

§ 5º O CAR é requisito para a quantificação de serviços ambientais gerados pelos ativos 

florestais e pode constituir objeto de remuneração em favor do proprietário rural mediante programas e 
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políticas específicas. 

§ 6º A SEMA/MA, mediante montagem de banco de dados do CAR, pode estabelecer 

procedimentos aptos a assegurar a locação e demarcação das reservas legais das propriedades, com vistas 

à conectividade de vegetação natural, à formação de corredores ecológicos e de fluxo gênico. 

Art. 5º O registro das propriedades rurais no CAR formalizasse mediante preenchimento de 

formulário de caracterização da propriedade, atividades e proprietário, disponibilizado no endereço 

eletrônicoda SEMA/MA, com a apresentação de mapa da propriedade rural contendo as seguintes 

informações de uso do solo: 

I - Área da Propriedade Rural - APR, compreendendo o limite total da propriedade, 

contendo todas as matrículas ou posses; 
 

II - Área de Vegetação Natural Remanescente - AR, compreendendo os limites das áreas 

cobertas por vegetação nativa, intacta ou em estágio de regeneração; 

III - Área de Uso Alternativo - AUA, compreendendo os limites das áreas desmatadas, 

degradadas, cultivadas ou aproveitadas no interior da propriedade; 
 

IV - Área de Preservação Permanente - APP, compreendendo os limites físicos e 

geográficos, definidos em lei, da área de preservação permanente, alterada ou não. 

V - para os casos em que haja remanescente de vegetação nativa, ou em regeneração, ou 

alternativa para alocação de reserva lega, é necessário a apresentação da Área de Reserva Legal - ARL, 

compreendendo os limites físicos e geográficos da área. 

§ 1º O diagnóstico da situação ambiental da propriedade é realizado por meio da validação e 

cruzamento dos dados, de modo a identificar os passivos de reservas legais e as áreas de preservação 

per- manente alteradas. 

§ 2º Após o protocolo, o interessado deve suspender toda atividade nas APP e ARL que possa 

comprometer o processo de regeneração. 

§ 3º O CAR é apresentado por propriedade rural, independentemente do número de matrículas 

que a compõe. 

 

Art. 6º O CAR, com efeito meramente declaratório da situação ambiental do imóvel, não 

constitui prova da posse ou propriedade nem autoriza desmatamento ou aproveitamento florestal. 
 

§ 1º O proprietário ou possuidor e o responsável técnico respondem administrativa, civil e 

penalmente pelas declarações prestadas no CAR, em caso de inexatidão das informações, salvo a 

hipótese de retificação promovida, espontaneamente, no respectivo cadastro. 

§ 2º O CAR tem caráter permanente, devendo ser atualizado sempre que houver alteração na 

situação física, legal ou de utilização do imóvel rural. 

Seção II Do Termo de Compromisso - TC 

Art. 7º O TC tem a finalidade de estabelecer condições e prazos para o cumprimento das 

exigências legais destinadas à regularização ambiental da propriedade rural. 

§ 1º O TC deve estipular obrigações para o atendimento das exigências destinadas à 

regularização tempestiva da Reserva Legal, não excedendo a: 

I - três anos, no caso de propriedades com mais de três mil hectares; 
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II - quatro anos, no caso de propriedades com mais de quinhentos, até três 

mil hectares; III - cinco anos, no caso de propriedades de até quinhentos hectares. 

§ 2º Na formalização do TC, em caso de necessidade de recuperação de áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, o interessado deve apresentar: 

I - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD ou aderir às técnicas de 

Recuperação estabelecidas em Manuais aprovados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - 

CONSEMA; 
 

II - relatórios de monitoramento dos processos de recuperação, com periodicidade 

definida pelo CONSEMA. 

Art. 8º O CAR e o TC são instrumentos de controle ambiental, reconhecidos para fins de 

concessão de crédito rural. 
 

Seção III 

Do Manual de Controle Ambiental de Atividade Agropecuária - MCA 
 

Art. 9º O MCA, elaborado e aprovado pelo CONSEMA, é instrumento de orientação, 

esclarecimento e procedimentos técnicos sobre: 

I - conservação e manejo do solo; 
 

II - uso adequado de defensivos agrícolas;  

III - disposição de resíduos sólidos; 

IV -tratamento e destino final de efluentes; 
 

V - armazenamento e destinação de substâncias perigosas. 
 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 10. (Vetado). 
 

Art. 11. Os procedimentos para regularização dos imóveis rurais com áreas consolidadas, 

subutilizadas, degradadas ou com necessidade de supressão vegetal são os que constam do Anexo Único 

a esta Lei. 

Art. 12. 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, 7 DE 

JULHO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão  
 

MARCELO TAVARES SILVA 
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Secretário de Estado da Casa Civil 

 

 
ANEXO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 124 DE 08 DE JULHO DE 2015 

 

 

18 . LEI Nº 10.412, DE 5 DE JANEIRO DE 2016. 

Institui alterações na Lei Estadual de Proteção aos 

Animais (Lei nº 10.169/2014) e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EM EXERCÍCIO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 

decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 1º Institui a Lei Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo normas 

para a proteção, direito, defesa e preservação dos animais no Estado do 

Maranhão. 

Parágrafo único. Consideram-se animais: 

I - silvestres, aqueles encontrados livres na natureza, pertencentes às espécies 

nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de vida 

ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, em águas jurisdicionais 

brasileiras ou em cativeiro sob a competente autorização federal; 

II - exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira; 

 

III - domésticos, aqueles de convívio do ser humano, dele dependentes, e que 

não repelem a tutela humana. 

IV - domesticados, aqueles de populações ou espécies advindas da seleção 

artificial imposta pelo homem, a qual alterou características presentes nas 

espécies silvestres originais; 

V - em criadouros, aqueles nascidos, reproduzidos, e mantidos em condições 

de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos do ambiente natural 

e que não possam ser reintroduzidos, por razões de sobrevivência, em seu habitat 

de origem". 

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte 

redação: "Art. 2º É vedado: 

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
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experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhe sofrimento ou dano, bem 

como às que provoquem condições inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeçam a 

movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 

III - obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a 

todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que não se 

alcançaria senão com castigo; 

IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja 

necessário para consumo; 

V - sacrificar animais em situação de permissibilidade legal, sem as cautelas de 

exame prévio e atestados emitidos por profissionais da érea da medicina 

veterinária, especialmente com uso de veneno ou métodos não preconizados 

pela Organização Mundial de Saúde e Unidades de Vigilância de Zoonoses; 

VI - vender ou expor à venda animais em áreas públicas sem a devida licença 

de autoridade competente; 

VII - enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem; 
 

VIII - exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado em movimento; 

VIX - qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira 

qualquer prática de maus-tratos ou crueldade contra os animais. 

X - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies 

diferentes em locais públicos e privados; 

XI - extermínio de animais, exceto nas hipóteses previstas em Lei e sob o 

método aceitável de Eutanásia". 

 

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 3º O Poder Público possuirá como objetivos fundamentais, os seguintes: 

 

I - buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de 

abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e as 

agressões ao meio ambiente, mediante projetos afins devidamente abalizados 

pelo Conselho Estadual de Defesa Animal; 

II - desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à sociedade, 

buscando desenvolver a consciência sobre a responsabilidade da guarda dos 

animais e a necessidade de conservação e respeito à fauna urbana; 
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III - instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no âmbito 

Estadual; 

IV - fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados; 
 

V - instituir mecanismos de coerção e de fiscalização das ações dos cidadãos em 

relação aos animais por meios de órgãos especializados, tanto na vertente de 

repressão à violência como no exercício do poder de policia administrativa 

ambiental; 

 

VI - estabelecer, por meio de órgãos ambientais, estaduais e municipais, 

crité- rios para a comercialização e o trânsito de animais no Estado do Maranhão, 

em ações planejadas com a iniciativa privada, instituições organizadas, profissio- 

nais das diferentes áreas, e protetores independentes devidamente cadastrados 

pelo Poder Público; 

VII - elaborar e desenvolver projetos de investigação científica em parceria com 

instituições de ensino, pesquisa e de proteção aos animais, para a busca de 

alternativas ao controle populacional da fauna no Estado do Maranhão; 

VIII - fomentar a implantação de redes de atendimento a animais doentes, 

abandonados, vítimas de violência, entre outras, em âmbito estadual e 

municipal. 

§ 1º Para a consecução dos fins previstos nesta Lei, o Poder Público, poderá 

celebrar convênios com instituições públicas e privadas, bem como estimular 

consórcios municipais voltados à proteção e defesa dos direitos dos animais. 

§ 2º Toda a prática que implique crueldade aos animais será punida, no âmbito 

do Estado, nos termos desta lei, sem prejuízos das legislações federais aplicáveis 

à matéria de proteção e defesa dos direitos dos animais". 

 

Art. 4º O art. 4º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 4º Os animais silvestres deverão, prioritariamente, permanecer em seu 

habitat natural. 

§ 1º Para a efetivação deste direito seu habitat deve ser, o quanto possível, 

preservado e protegido de qualquer violação, interferência ou impacto negativo 

que comprometa sua condição de sobrevivência. 

§ 2º As intervenções no meio que provoquem impacto negativo devem ser 

reparadas ou compensadas por meio de indenização revertida diretamente para 
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o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado do Maranhão". 

 

Art. 5º O art. 5º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 
 

"Art. 5º As pessoas físicas ou jurídicas mantenedouras de animais silvestres 

exóticos, que coloquem em risco a segurança da população, mantidos em 

cativeiro, residentes ou em trânsito, nos Municípios do Estado do Maranhão, 

deverão obter a competente autorização junto ao Poder Público Municipal, sem 

prejuízo das demais exigências legais". 

 

 
Art. 6º O art. 6º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 6º Fica proibida a introdução de animais pertencentes à fauna silvestre 

exótica dentro do território do Estado do Maranhão". 

 
Art. 7º O art. 7º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 7º Fica instituído o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado do 

Maranhão. 

§ 1º Para o fim previsto no caput deste artigo, todos os Municípios do Maranhão, 

por meio de projetos específicos, deverão: 

I - atender às exigências legais de proteção à fauna silvestre; 
 

II - promover a integração dos serviços de normatização, fiscalização e de 

manejo da fauna silvestres do Estado do Maranhão; 

III - promover o inventário da fauna local; 

 

IV - promover parcerias e convênios com universidades, Organizações não 

Governamentais e iniciativa privada; 

V - elaborar planos de manejo de fauna, principalmente para as espécies 

ameaçadas de extinção; 

VI - colaborar no combate ao tráfico de animais silvestres; 

VII - colaborar com a rede mundial de conservação. 

§ 2º Todos os Municípios do Maranhão poderão viabilizar a implantação de 

Centros de Manejo de Animais Silvestres, para: 
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I - atender, prioritariamente, os animais silvestres vitimados da região; 

 

II - prestar atendimento médico veterinário e acompanhamento biológico aos 

animais silvestres; 

III-dar apoio aos órgãos de fiscalização no combate ao comércio ilegal e 

demais infrações cometidas contra os animais silvestres; 

IV - promover estudos e pesquisas relativos à fauna silvestre e meio ambiente; 

V - promover ações educativas e de conscientização ambiental". 

Art. 8º O art. 8º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

"Art. 8º A Administração Pública Estadual, através de órgão competente, 

publicará, a cada 04 (quatro) anos, lista atualizada de Espécies da Fauna 

Silvestre  Ameaçadas ou Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado do 

Maranhão, e subsidiará campanhas educativas visando sua divulgação e 

preserva- ção". 

Art. 9º O art. 9º da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 9º São vedadas, em todo território do Estado do Maranhão, as seguintes 

modalidade e caça: 

I - profissional, aquela praticada com o intuito de auferir lucro com o produto 

de sua atividade; 

II - amadorista ou esportiva, aquela praticada por prazer, sem finalidade lucra 

tiva ou de caráter competitivo-recreativo. 

 

Parágrafo único. O Abate de manejo ou controle populacional, quando único e 

último recurso viável, só poderá ser autorizado por órgão governamental com- 

petente e realizado por meios próprios ou por quem ele eleger". 

 
Art. 10. O art. 10. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 10. Para os efeitos desta Lei define-se por pesca todo ato tendente a 

capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu 

normal ou mais frequente meio de vida". 

 

Art. 11. O art. 11. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 11. É vedado pescar nos lugares e épocas interditados pelo órgão 
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competente da Administração Pública Estadual". 

 
Art. 12. O art. 12. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 12. Os Municípios do Estado do Maranhão devem manter Programas 

Permanentes de Controle de Zoonoses, através da vacinação e controle de 

reprodução de cães e gatos por procedimento cirúrgico, ambos acompanhados 

de ações educativas para propriedade responsável". 

Art. 13. O art. 13. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 
 

"Art. 13. O Estado fomentará aos municípios Políticas Públicas destinadas às 

Unidades de Vigilância em Zoonose (UVZ), objetivando implantarem banco 

de dados para fins de manutenção de informações técnicas inerentes ao controle 

da população animal, tutores e condições gerais de custódia. 

§ 1º Visando os fins do parágrafo anterior, o Estado incentivará o uso da 

tecnologia de microchipagem subcutânea, facultado o uso de coleira 

identificatória por parte dos tutores, podendo o procedimento de coleta das 

referidas informa- ções ser realizado por clínicas veterinárias existentes na 

região. 

§ 2º O tutor que se manifestar contra o controle de reprodução deverá assumir 

a responsabilidade com a dignidade animal e sua prole, sob pena de perder da 

tutela deste animal e prole, bem como responder administrativa, civil e 

criminalmente por danos à fauna e ao meio ambiente". 

 

Art. 14. O art. 14. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 14. É vedada a prática de sacrifício de cães e gatos em todos os municípios 

do Estado do Maranhão, por métodos cruéis, consubstanciados em utilização de 

câmaras de descompressão, câmaras de gás, eletrochoque ou qualquer outro 

procedimento que provoque dor, estresse ou sofrimento ao animal. 

§ 1º Para todos os fins previstos nesta Lei, considera-se método aceitável de 

eutanásia a utilização ou emprego de substância apta a produzir a 

insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do 

animal. 

 
§ 2º O método da Eutanásia deve ser comprovado no prontuário do animal, 

constando os meios anestesiantes utilizados, bem como sendo compulsória a 

notificação por parte do médico veterinário aos órgãos de controle animal pre 
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existentes. 

§ 3º A Eutanásia é permitida nos casos de enfermidades irreversíveis, justificada 

por laudo do médico-veterinário, precedido de exame laboratorial com 

contraprova, facultando o acesso aos documentos por entidades de proteção dos 

animais e protetores independentes devidamente cadastrados nos termos desta 

Lei". 

 
Art. 15. O art. 15 da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

"Art. 15. É vedado o abandono de animais. 

 

Parágrafo único. Nos termos desta Lei, é considerado falta gravíssima o 

abandono de animais em quaisquer circunstâncias". 

 

Art. 16. O art. 16 da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 16. O tutor que, na impossibilidade de ficar com o animal, deverá procurar 

meios responsáveis, como a Unidade de Vigilância em Zoonoses e Organizações 

não Governamentais de proteção animal e adoção, sendo, em último caso 

necessário, alterar a tutela junto aos órgãos credenciados, sob as penalidades 

previstas em lei". 

 
Art. 17. O art. 17. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 17. O Estado do Maranhão incentivará a extinção do veículo de tração 

animal nos municípios, só sendo permitido seu uso em atividades agrícolas e 

industriais, por bovinos e equídeos, estes últimos compreendendo os equinos, 

muares e asininos, e, ainda assim, com a previsão de extinção desta modalidade 

de exploração animal com ações articuladas de curto, médio e longo prazo. 

Parágrafo único. A carga, por veículo, para determinado número de animais, 

deverá ser fixada pelas municipalidades, obedecendo sempre ao estado das 

vias públicas, aclives e declives, peso e espécie de veículos, fazendo constar das 

respectivas licenças em vigendo, a tara e a carga útil". 

 

Art. 18. O art. 18. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 18. É vedado nas atividades de tração animal e carga: 

 

I - utilizar animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, bem como 

castigá-lo sob qualquer forma ou a qualquer pretexto; 
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II - fazer o animal trabalhar por mais de 06 (seis) horas ou fazê-lo trabalhar 

sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água; 

III - fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em aclive ou declive, ou sob 

o sol ou chuva; 

IV - fazer o animal trabalhar fraco, ferido ou estando em período de gestação; 

V - atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies; 

VI - atrelar animais a veículos ou com excesso de apetrechos dispensáveis ou 

sem os apetrechos indispensáveis, como o arreio completo do tipo peitoral, 

composto por dois tirantes de couro presos ao balancim ou do tipo qualheira, 

composto por dois pares de correntes presas ao balancim, mais selote com 

retranca fixa no animal, correias, tapa-olho, bridão ou freio, par de rédeas e 

cabresto para condução após desatrelamento do animal. 

VII - prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros; 
 

VIII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das 

respectivas travas, cujo uso é obrigatório; 

VIX - deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de 

proteção as correntes atreladas aos animais de tiro". 

 
Art. 19. O art. 19. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 19. É vedado: 
 

I - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 (dez) quilômetros, sem lhe dar 

descanso, água e alimento; 

II - conservar animais embarcados por mais de 06 (seis) horas sem lhe dar água 

e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar as necessárias 

modificações em seu material, veículos e equipamentos, adequando-as às 

espécies de animais transportadas, dentro de 06 (seis) meses a partir da 

publicação desta Lei; 

III - conduzir, por qualquer meio de locomoção, animais colocados de cabeça 

para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que lhe produza 

sofrimento ou estresse; 

IV - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções 

necessárias ao seu tamanho e números de cabeças, e sem que o meio de 

condução em que estão encerrados esteja protegido por rede metálica ou similar, 

que impeça a saída de qualquer membro animal; 
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V - transportar animal sem a documentação exigida por lei; 
 

VI - transportar animal fraco, doente, ferido ou em que esteja com mais da 

metade do período gestacional, exceto para atendimento de urgência ou outros 

casos emergenciais; 

VII - transportar animais de qualquer espécie sem condições de segurança e 

conforto para os mesmos e para quem os transporta. 

Parágrafo único. Aplica-se às disposições acima compatíveis para o transporte 

em via urbana, de todos os animais previstos no parágrafo único do art. 1° desta 

Lei". 

Art. 20. O art. 20. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 20. Consideram-se animais criados para consumo comercial aqueles 

utilizados para esta finalidade, em cativeiros devidamente regulamentados, e 

abatidos em estabelecimentos sob supervisão médica veterinária, nas condições 

previstas nesta Lei". 

 
Art. 21. O art. 21. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 21. Para os fins previstos nesta Seção, é vedado: 

 

I - privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes àqueles 

próprios da espécie; 

II - submeter os animais a processos medicamentosos ou práticas que levem à 

engorda ou crescimento artificiais; 

III - impor aos animais condições reprodutivas artificiais, desrespeitando seus 

respectivos ciclos biológicos naturais; 

IV - submeter animal a qualquer tipo de sofrimento e estresse desnecessários e 

indignos". 

Art. 22. O art. 22. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

"Art. 22. Todo frigorífico, matadouro, e afins, no Estado do Maranhão, tem a 

obrigatoriedade do uso de métodos científicos modernos de insensibilização, 

aplicados antes da sangria, proporcionando morte rápida e indolor a todo animal. 

Parágrafo único. É vedado o uso de marreta, armas de fogo, picada de bulbo 

(choupa), bem como outros métodos que visam ferir ou mutilar os animais antes 

de sua insensibilização". 
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Art. 23. O art. 23. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 23. É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie 

ou de espécies diferentes, bem como touradas e simulacros de tourada, 

vaquejadas, rinhas e afins, em locais públicos e privados". 

 
Art. 24. O art. 24. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 24. É vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos 

circenses". 

 

Art. 25. O art. 25. da Lei nº 10.169/2014 passará a conter a seguinte redação: 

 

 

"Art. 25. É vedada provas de rodeio e espetáculos similares que envolvam o uso 

de instrumentos que induzam o animal a realização de atividade ou 

comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de 

artifícios". 

 
Art. 26. O art. 26. da Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a seguinte redação: 

 

"Art. 26. Toda vivissecção que se dê em desconformidade com Leis Federais e 

Portarias do Conselho Federal de Medicina Veterinária que tratem sobre a 

matéria é vedada no Estado do Maranhão". 

 
Art. 27. Acrescentar-se-á o art. 27. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 

"Art. 27. Para fins de resguardo dos direitos à dignidade animal, ficam às 

Atividades Administrativas Ambientais asseguradas as seguintes medidas: 

 
I - interdição e arrebatamento do animal em estado de vulnerabilidade e vítima 

de violência, com sua imediata colocação em custódia em local adequado à 

recuperação de sua integridade física e psicológica; 

II - obrigatoriedade, ao causador do evento, de arcar com as despesas médico -

veterinárias, mediante caução diretamente paga a unidade hospitalar ou 

assemelhado, sob pena de multa em dobro ao valor do tratamento, bem como 

em inscrição da entidade da qual pertence órgão fiscalizador; 
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III - ao causador do evento, bem como aos agentes públicos responsáveis pela 

fiscalização, a obrigatoriedade de participarem de cursos de capacitação em 

temáticas voltadas a dignidade e proteção animal". 

 

Art. 28. Acrescentar-se-á o art. 28. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte reda- ção: 

 

"Art. 28. Constitui infração, para efeitos desta Lei, toda ação ou omissão que 

importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às 

determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas 

competentes. 

As práticas de atos de crueldade aos animais, a que se refere esta Lei, serão 

apuradas em processo administrativo que iniciará mediante: 

I - notícias diversas coletadas pelo Disque Denúncia de Proteção Animal; 

II - ato ou oficio de autoridade competente; 

III - comunicado de Organizações não Governamentais de defesa dos animais 

ou do meio ambiente, bem como de protetores independentes de animais 

devidamente cadastrados". 

 
Art. 29. Acrescentar-se-á o art. 29. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 

"Art. 29. As infrações aos dispositivos da presente Lei classificam- se em: 

 

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias 

atenuntes; 

II - graves, aquelas onde for verificada 01 (uma) circunstância agravante; 

 

III - gravíssimas, aquelas em que forem verificadas 02 (duas) ou mais 

circunstâncias agravantes". 

 
Art. 30. Acrescentar-se-á o art. 30. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 

"Art. 30. São circunstâncias atenuantes: 

 

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
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II - a patente incapacidade do agente para entender o caráter ilícito do fato; 
 

III - quando o infrator, por espontânea vontade, e imediatamente, procurar 

reparar, ou minorar, os danos à saúde e ao bem-estar do animal ocorrido em con 

sequência do ato lesivo que lhe fora imputado; 

IV - ter o infrator sofrido coação, a que não podia resistir, para a prática do ato; 

e 

V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve". 

 

Art. 31. Acrescentar-se-á o art. 31. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 
"Art. 31. São circunstâncias agravantes: 

 

I - ser o infrator reincidente; 

 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 
 

III - se infrator coagir ou incitar outrem para a execução material da infração; 

 

IV - ter a infração consequências calamitosas à população, à saúde e ao bem- 

estar animal; 

V - se, tendo conhecimento de ato lesivo aos animais e ao meio ambiente, o 

infrator deixar de tomar as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo; e 

VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé". 

 

Art. 32. Acrescentar-se-á o art. 32. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 
"Art. 32. As infrações às disposições desta Lei e de seu regulamento, bem 

como das normas, padrões e exigências técnicas, serão autuadas, a critério da 

autoridade competente, levando-se em conta: 

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; II - as circunstâncias atenuantes 

ou agravantes;- os antecedentes do infrator; 

 

III - a capacidade econômica do infrator; 
 

IV - capacidade de reintegração social do infrator. 
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Parágrafo único. Responderá pela infração a pessoa física ou jurídica, agente 

público ou não, que, por qualquer modo, cometer ou concorrer para sua prática 

ou dela se beneficiar". 

 
Art. 33. Acrescentar-se-á o art. 33. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte reda- ção: 

 

"Art. 33. As infrações às disposições desta lei serão punidas, singular ou 

cumulativamente, com as seguintes penalidades: 

 
I - advertência escrita ou verbal; 

II - multa; 

III - custear as despesas proveniente por qualquer lesão sofrida pelo animal nas 

hipóteses de atropelamento e violência em geral; diminuído o pagamento da 

caução dada previsto no Capítulo das Medidas Cautelares; 

IV - suspensão de financiamentos, provenientes de fontes oficiais de crédito e 

fomento cientifico; 

V - impossibilidade de tutela de animal de qualquer espécie por um período de 

01 (um) a 03 (três) anos quando a violação se tratar de ofensa a integridade física 

do animal; 

VI - perda do direito de tutela quando das hipóteses de reincidência específica; 
 

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, caracterizado pelo cometimento de 

nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro 

da anteriormente imposta, cumulativamente". 

 

Art. 34. Acrescentar-se-á o art. 34. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 

"Art. 34. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, 

nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se 

obrigar a adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a infração". 

 

Art. 35. Acrescentar-se-á o art. 35. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

"Art. 35. Qualquer pessoa, que execute de forma indevida atividades reguladas 

nesta Lei ou participe de procedimentos não autorizados pelos órgãos 
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competentes estadual e/ou municipais existentes, será passível das seguintes 

penalidades administrativas: 

 
I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária; 
 

IV - interdição definitiva para o exercício da atividade regulada nesta Lei". 

 

Art. 36. Acrescentar-se-á o art. 36. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte reda- ção: 

 

"Art. 36. A pena de multa, aplicada nas infrações consideradas leves, graves e 

gravíssimas, e cumulativamente ou não com outras sanções, terá os seguintes 

valores pecuniários: 

I - infrações leves, de R$ 200,00 (duzentos reais) à R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II - infrações graves de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) à R$1.000,00 (um 

mil reais); 

III - infrações gravíssimas de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) à R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 

§ 1º Haverá acréscimo por exemplar excedente, no valor de: 

I - R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade; 

II - R$ 1.000,00 (um mil reais) por unidade de espécie constante em Lista 

Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

§ 2º Os valores monetários serão estabelecidos em regulamento, atualizados 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada 

no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado 

outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder 

aquisitivo da moeda". 

 
Art. 37. Acrescentar-se-á o art. 37. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

 
"Art. 37. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, 

nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se 
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obrigar à adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a infração". 

 
Art. 38. Acrescentar-se-á o art. 38. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte redação: 

"Art. 38. As sanções previstas serão aplicadas pelos órgãos executores 

competentes estaduais ou municipais, sem prejuízo de correspondente das 

demais responsabilidades previstas em Direito". 

 
Art. 39. Acrescentar-se-á o art. 39. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte reda- ção: 

 
"Art. 39. A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a 

obrigação de que trata esta lei ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu 

cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do infrator, sem 

prejuízo das demais penalidades administrativas e penais". 

 
Art. 40. Acrescentar-se-á o art. 40. à Lei nº 10.169/2014 que passará a conter a 

seguinte reda- ção: 

 
"Art. 40. A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de 

infração ficam a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 

Estadual ou Municipal, previstos em regulamento, nas suas respectivas áreas de 

atribuição". 

 
Art. 41. (Vetado). 

 

Art. 42. (Vetado). 

 

Art. 43. (Vetado). 

 

 

Art. 44. Para melhor compreensão e análise das novas redações dadas à Lei nº 

10.169/2014, esta dividir-se-á da seguinte forma: 

 
I - Capítulo I, das Disposições Preliminares, que compreenderá do art. 1º e o art. 2º; 

 II - Capítulo II, dos Objetivos Fundamentais, que compreenderá o art. 3º; 

III - Capítulo III, dos Animais Silvestres, que compreenderá do art. 4º ao art. 6º; 
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IV - Seção I, do Programa de Proteção à Fauna Silvestre, pertencente ao 

Capítulo III, dos Animais Silvestres, que compreenderá do art. 7º e art. 8º; 

V - Seção II, da Caça, pertencente ao Capítulo III, dos Animais Silvestres, que 

compreenderá o art. 9º; 

VI - Seção III, da Pesca, pertencente ao Capítulo III, dos Animais Silvestres, que 

compreenderá o art. 10. e art. 11.; 

VII - Capítulo IV, dos Animais Domésticos, que subdividir - se - á: 
 

a) Seção I, do Controle de Zoonose e Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, que 

compreenderá do art. 12. ao art. 14. 

b) Seção II, do Abandono de Animais, que compreenderá o art. 15. e art. 16.; 

 

VIII - Capítulo V, das Atividades de Tração e Carga, que compreenderá o art. 17. 

e art. 18.; IX - Capítulo VI, do Transporte de Animais, que compreenderá o art. 19.; 

X - Capítulo VII, dos Animais de Consumo, que compreenderá o art. 20. e 

art. 21.; XI - Capítulo VIII, do Abate de Animais, que compreenderá o art. 22.; 

XII - Capítulo IX, das Atividades de Diversão, Cultura e Entretenimento, que 

compreenderá do art. 23. ao art. 25.; 

XIII - Capítulo X, da Vivissecção, que compreenderá o art. 26.; 
 

XIV-Capítulo XI, das Medidas Cautelares de Proteção Animal, que compreenderá o 

art. 27.; 

 XV - Capítulo XII, das Penalidades, que compreenderá do art. 28. ao art. 39.; 

XI - Capítulo XIII, das Disposições Gerais e Transitórias, que compreenderá do art. 

40. ao art. 43. 

 
Art. 45. O Poder Executivo Estadual regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias da data de sua publicação. 

Art. 46. 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. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE 
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JANEIRO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA. 

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR 

Governador do Estado do Maranhão, em exercício 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

19. LEI Nº 10.421, DE 21 DE MARÇO DE 2016 

 

Dispõe sobre o fomento a proteção e a regulamentação da 

carcinicultura, reconhecendo-a como atividade agrosilvi 

pastoril, de relevante interesse social e econômico, 

estabelecendo as condições para o seu desenvolvimento 

susten- tável no Estado do Maranhão, para o que dá outras 

provi- dências. 

 
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: 

 

TÍTULO I 

DO OBJETO, DAS DEFINIÇÕES, DA CLASSIFICAÇÃO E OS PRODUTOS 

 

CAPÍTULO I DO OBJETO 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Estadual da Carcinicultura, reconhecendo-a 

como atividade agrossilvipastoril, de relevante interesse social e econômico, produtora de um 

alimento de alto valor nutricional, que gera emprego e renda estabelecendo uma nova ordem 

econômica e social no meio rural e explorando de forma sustentável e em harmonia com a 

conservação do meio ambiente os vastos recursos aquícolas que o Maranhão detém em suas 

macro regiões. 

CAPÍTULO II  

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para efeito de aplicação desta Lei ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 

 

I - atividade agrosilvipastoril: explorações de recursos primários, com fins 

econômicos, realizadas isoladamente ou em conjunto, relativas à agricultura, à pecuária, à 
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silvicultura, à aquicultura, incluindo a carcinicultura, e demais formas de exploração e manejo 

da flora e da fau- na, desenvolvidas em harmonia com a conservação dos recursos naturais 

renováveis; 

II - aquicultura: atividade aquícola, equiparada à atividade agropecuária, 

relacionada com o cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, 

quelônios, répteis, anfíbios e plantas, cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou 

parcialmente em meio aquático, envolvendo reprodução, recria, engorda e processamento da 

produção, desenvolvida nos termos da Lei Federal nº 11.959/2009; 

III - carcinicultura: atividade aquícola, equiparada à atividade agropecuária nos 

termos da Lei Federal nº 11.959/2009, classificada como agrosilvipastoril relativa à criação ou 

cultivo de crustáceos; 

IV- aquicultor: pessoa física ou jurídica que se dedica profissionalmente à criação ou 

cultivo dos organismos cujo ciclo de vida se dá total ou parcialmente no meio aquático, com 

finalidades econômicas, sociais ou científicas, se desenvolvendo de modo independente ou 

vinculado a associações e/ou cooperativas de produtores; 

V - carcinicultor: pessoa física que se dedica profissionalmente à criação de qualquer 

das fases de vida de crustáceos, com finalidade econômica, social ou científica, de modo 

independente ou vinculado a associação, cooperativa ou instituição de pesquisa científica; 

VI- reservatório: corpo natural ou artificial de água superficial, tais como lagoas, 

lagunas, açudes e outros; 

VII - águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou 

quaisquer depósitos de água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais que não tenham 

ligação com o mar; 

VIII - represa: depósito de água formado artificialmente mediante barramentos de 

acidentes geográficos naturais e ou decorrentes de ação antrópica, com diques ou barragens nos 

quais se armazenam águas pluviais, de rios, córregos, com objetivo de uso como recurso hídrico; 

IX - viveiro/tanque escavado: reservatório artificial, projetado e construído com 

material natural, escavado, em concreto ou revestido com lona plástica, para a exploração 

aquícola ou carcinícola, com controle de entrada e saída de água; 

X - espécie nativa: espécie de origem e ocorrência natural nas águas brasileiras; 

 

XI - espécie exótica: espécie de origem e ocorrência natural em águas de outros países; 
 

XII - espécie estabelecida: espécie exótica ou alóctone, adaptada às condições 

climáticas locais, já constituindo populações isoladas e em reprodução, aparecendo em pesca 

cientifica e extrativa; 

XIII - espécie alóctone: espécie não originaria da bacia hidrográfica; 
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 XIV- espécie autóctone: espécie originaria da bacia hidrográfica; 

XV - bacia hidráulica: área do espelho d'água, na altura máxima do nível d'água para 

o qual foi projetado, entre o barramento e a sua cabeceira localizada na área de contato do rio 

com o lago ou reservatório artificial formado; 

XVI - bacia hidrográfica - área geográfica cujas águas escoam naturalmente para um 

rio, reservatório ou estuário. 

 
CAPÍTULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS 
 

EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE CARCINICULTURA 

 

Art. 3º Os empreendimentos e atividades de carcinicultura obedecerão à seguinte 

classificação: 

I - micro porte: carcinicultura realizada em ambientes de água doce, salobra ou 

salgada, utilizando-se viveiros escavados ou construídos em terreno natural, cuja somatória das 

superfícies de lâmina d'água seja inferior ou igual a 5 (cinco) hectares; 

II - pequeno porte: carcinicultura realizada em ambientes de água doce, salobra 

ou salgada, utilizando-se viveiros escavados ou construídos em terreno natural, cuja somatória 

das superfícies de lâmina d'água seja superior a 5 (cinco) hectares e inferior ou igual a 10 (dez) 

hectares; 

III - médio porte: carcinicultura realizada em ambientes de água doce, salobra ou 

salgada, utilizando-se viveiros escavados ou construídos em terreno natural, cuja somatória das 

superfícies de lâmina d'água seja superior a 10 (dez) hectares e inferior ou igual a 50 (cinquenta) 

hectares; 

IV - grande porte: carcinicultura realizada em ambientes de água doce, salobra ou 

salgada, utilizando-se viveiros escavados ou construídos em terreno natural, cuja somatória de 

superfície de lâmina d'água seja superior a 50 (cinquenta) hectares. 

Parágrafo único. é vedado o fracionamento de áreas contíguas pertencente à mesma 

pessoa, física ou jurídica, para efeito de classificação como de menor porte. 

 
TÍTULO II 

 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LICENCIAMENTO E 

AUTORIZAÇÕES 

 



95 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS RELAÇÕES COM O MEIO AMBIENTE 

 

Seção I  

Disposições Gerais 

 

Art. 4º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, nos termos do §6º do 

art. 4º da Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2.012 e nas áreas de que tratam os incisos I e II 

do caput do art. 4º da mencionada Lei Federal, é admitida a prática da carcinicultura e a 

instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que: 

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos 

hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com as normas do Conselho 

Nacional e dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 

II - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

III  IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

V - a implantação da atividade não implique em novas supressões de vegetação nativa. 
 

Parágrafo único. estende-se aos imóveis com até quatro módulos fiscais que 

desenvolvam atividades agrosilvipastoris, às terras indígenas demarcadas e às terras tituladas 

de povos e comunidades que façam uso coletivo do seu território, o tratamento dispensado à 

pequena propriedade ou posse rural familiar nos termos e condições estabelecidos pelo 

parágrafo único do art.3º da Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012. 

 
Art. 5º A atividade de carcinicultura é de interesse social para a aplicação da Lei Federal 

nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), em especial nas áreas de preservação 

permanente, atendidos os demais requisitos estabelecidos nesta Lei. 

 
§ 1º A implantação de instalações necessárias à captação e condução de água de 

drenagem, para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade, 

será permitida, em consonância com os arts. 3º, inciso IX, alínea "e", inciso X, alíneas "b" e 

"k", e, arts. 8º e 9º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 

§ 2º Nos termos do § 1º do art. 4º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, não 

se considera Área de Preservação Permanente o entorno de tanques, viveiros, bacias de 

sedimentação e canais de abastecimento e drenagem das unidades de produção de 

carcinicultura. 

§ 3º Para a implantação da infraestrutura necessária à atividade de carcinicultura nas 
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áreas de preservação permanente será considerado o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012, observadas as disposições da alínea "e" do item IX do art. 3º da mesma 

Lei. 

Art. 6º A supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente visando à 

exploração da carcinicultura e implantação de infraestruturas físicas associadas será admitida 

na forma do artigo 8º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, desde que: 

I - assegurada a estabilidade das encostas e margens dos cursos d'água, inclusive 

com a exigência de medidas mitigadoras com essa finalidade, como condicionantes da licença; 

II - comprovada, mediante estudo, a inexistência de alternativa técnica e de 

localização à intervenção proposta; 

III - seja imprescindível a intervenção na APP para a viabilidade econômico-

financeira do empreendimento ou atividade; 

VI - haja acompanhamento técnico de profissional habilitado para condução dos 

projetos de engenharia. 

V - com indicação de medidas mitigadoras e de compensação necessárias. 
 
 

CAPÍTULO II 

 

DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

 

Seção l 

 

Das disposições preliminares 

 

Art. 7º Pelo relevante interesse econômico e social da carcinicultura para o Estado do 

Maranhão, o licenciamento da atividade se dará de forma célere e criteriosa observada a 

imperiosa manutenção de suas melhores condições sanitárias, de produtividade e de sanidade, 

com vis- tas à defesa dos interesses do consumidor e da conservação dos recursos ambientais 

utilizados na atividade, constantes em toda a legislação estadual e suas demais normas, critérios 

e pro- cedimentos que não confrontem com esta Lei. 

 

Seção II 
 

Da produção de larvas e pós-larvas para a carcinicultura 

 

Art. 8º A reprodução artificial de espécies utilizadas na carcinicultura que se destina à 

produção de larvas pós-larvas, puras ou híbridas, deverá ocorrer em laboratório devidamente 

licen- ciados para este fim pelo órgão ambiental competente, observando os seguintes critérios: 
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I - autorização do MPA- Ministério da Pesca e Aquicultura; 

 

II - adoção dos procedimentos de Quarentena e Biossegurança do Ministério da 

Pesca e Aquicultura, para a importação de reprodutores. 

 
Seção III 

 

Da carcinicultura em tanques ou viveiros escavados 

 

Art. 9º No caso de tanques ou viveiros é permitida a utilização de espécies autóctones, 

alóctones e exótica, reintrodução ou transferência licenciada obedecidos os seguintes requisitos: 

I - solidez necessária à contenção de água, que garanta a sua estabilidade, 

comprovada por cálculos de engenharia com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART); 

II - proteção dos taludes e gabiões contra a erosão; 

 

III - dispositivos de proteção contra a fuga de camarões para o meio ambiente tais 

como telas, filtros, redes, tanques de peixes nativos predadores; 

IV - derivação das águas de drenagem para bacias de sedimentação ou diretamente 

para rios ou estuários, se apresentarem qualidade igual ou superior às recebidas no ato da 

captação. 

Seção IV 

 

Da cobrança do uso de recursos hídricos 

 

Art. 10. A cobrança pelo uso de recursos hídricos, quando ocorrer, será feita nos termos 

da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e objetiva: 

 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos e no desenvolvimento da carcinicultura. 

Art. 11. Serão cobrados os usos de recursos hídricos passíveis de uso para consumo 

humano e animal, sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997. 

Art. 12. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem 

ser observados, além do disposto no inciso V do art. 14º da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997: 
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I - as derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de 

variação; 
 

II - os lançamentos das águas de drenagem, o volume lançado e seu regime de 

variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxidade. 

§ 1º Os valores cobrados serão calculados sobre a diferença entre o volume da água 

captada e o volume devolvido em condições biológicas e físico-químicas iguais ou melhores 

do que as da captação; 

§ 2º Para efeito de outorga e cobrança, a utilização de aguas salobras, salinas ou que 

não se prestem ao consumo humano, animal e agrícola, será considerada de uso insignificante, 

isentas de cobranças, nos termos do inciso II do §1º do art. 12 da Lei Federal nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997; 

§ 3º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido 

em projetos e obras que alterem de modo benéfico a coletividade, a qualidade, a quantidade e 

o regime de vazão de um corpo de água. 

§ 4º A melhora da qualidade da água realizada pela carcinicultura é considerada serviço 

ambiental de relevante interesse e projeto prioritário de recursos hídricos, com emissão de 

certificados para habilitação em programas de pagamento por serviços ambientais ou de 

programas e projetos de recursos hídricos da respectiva bacia hidrográfica. 

§ 5º Aplica-se como parâmetro de referência das análises de captação e derivação, as 

normas de classificação de corpos d'água e respectiva qualidade de água do recurso hídrico, 

como estipulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

§ 6º A comprovação da melhora de que trata o § 1º se dará por coletas e análises 

laboratoriais no primeiro ponto de captação e no último de derivação do empreendimento, nos 

termos do decreto regulamentador desta Lei. 

 

Seção V 

Do licenciamento 

 

Art. 13. O licenciamento da atividade de carcinicultura será realizado pelo órgão 

ambiental competente, considerados os dispositivos desta Lei, da Lei Federal nº 12.651, de 25 

de maio de 2012, e das demais normas estaduais aplicáveis. 

Parágrafo único. (Vetado). 
 

Art. 14. O licenciamento deve identificar as áreas de produção consolidadas em área de 

preservação permanente, nos termos do Capítulo XIII da Lei Federal nº 12.651, de 2012, para 

utilização preferencial. 

Parágrafo único. A continuidade da exploração da carcinicultura em área de 
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Preservação Permanente é autorizada exclusivamente em áreas consolidadas até 22 de julho de 

2008, nos termos do art. 61-A, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, devendo o órgão 

ambiental com- petente convocar o carcinicultor para a regularização, no prazo de até 120 

(cento e vinte) dias, contados da promulgação desta Lei. 

Art. 15. Além das áreas especificadas nesta Lei, os apicuns e salgados podem ser 

utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes 

requisitos: 

I - (Vetado); 
 

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos 

processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e 

condição de berçário de recursos pesqueiros; 

III - licenciamento da atividade e das instalações pela SEMA (Órgão Estadual do 

Meio Ambiente), cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, 

realizada regularização prévia da titulação perante o DSPU; 

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados das águas de drenagem e dos 

resíduos sólidos; 

V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as Áreas 

de Preservação Permanente; 

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. 
 

§ 1º A licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 1 (um) ano para a Licença 

Prévia (LP), 2 (dois) anos para a Licença de Implantação (LI) e 5 (cinco) anos para a Licença 

de Operação (LO), renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação 

ambiental e dos condicionantes do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, 

inclusive por mídia fotográfica. 

§ 2º São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e de 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA os novos empreendimentos: 

I - com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a fragmentação do projeto para 

ocultar ou camuflar seu porte; 

§ 3º O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo 

das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos 

ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, quando 

ocorrer: 

I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas 

de controle previstas no licenciamento, ou desobediência às normas aplicáveis; 
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II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, 

em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença; ou 

III - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. 

§ 4º (Vetado). 

 

§ 5º É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura 

em áreas de apicuns e salgados, cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de 

julho de 2008, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Art. 16. Os empreendimentos de carcinicultura que já estavam em operação antes da 

publicação desta Lei, poderão continuar a funcionar até que o órgão ambiental competente 

conclua a análise do pedido de emissão ou renovação da respectiva licença. 

 

§ 1º É vedada a aplicação de penalidade administrativa por ausência de licença, 

enquanto o órgão ambiental competente não concluir os pedidos mencionados no caput deste 

artigo. 

§ 2º A renovação de licenças ambientais deverá ser requerida com antecedência mínima 

de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, 

ficando esta automaticamente prorrogada, até a manifestação definitiva do órgão ambiental 

competente. 

§ 3º O pedido de renovação em desatendimento ao prazo legal de 120 (cento e vinte) 

dias da expiração de sua validade, também prorroga automaticamente a licença até a 

manifestação definitiva do órgão ambiental, ficando, porém, o carcinicultor sujeito ao 

pagamento de multa. 

§ 4º Por solicitação do carcinicultor interessado, deve ser permitida a assinatura de 

Termo de Compromisso entre o carcinicultor e a SEMA, concedendo-lhe prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias para regularização do empreendimento, incluindo a licença ambiental e a 

suspensão de aplicação de penalidade administrativa. 

Art. 17. A nenhum produto da carcinicultura serão impostas as limitações legais da 

pesca extrativa, a exemplo de: 

I - tamanho mínimo; 
 

II - período de defeso; 
 

III - local de reprodução; 
 

IV- forma de captura; 

 

V- petrechos e armadilhas;  
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VI - limite de quantidade. 

 

CAPÍTULO V 

DA DEFESA DA ATIVIDADE DE CARCINICULTURA 

 

Art. 18. Em defesa da sanidade na atividade de carcinicultura, a Agência de Defesa 

Agropecuária do Maranhão deverá impor aos produtos pesqueiros oriundos de qualquer país, a 

exigência de declaração de isenção de enfermidades de notificação obrigatória pela 

Organização Internacional de Epizootias - OIE, como condicionante para a concessão da 

autorização da entrada desses produtos destinados á comercialização no território do Estado. 

 
Art. 19. Nos termos do art. 74 da Lei Federal nº 12.651/2012, a Agência de Defesa 

Agropecuária do Maranhão deverá adotar medidas de restrições à importação de bens de origem 

pesqueira, produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio 

ambi- ente compatíveis com as estabelecidas pela legislação florestal brasileira. 

Art. 20. De forma idêntica, o órgão ambiental competente deverá comunicar 

diretamente à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, ou encaminhar às manifestações que 

lhe forem enviadas por entidades de classe do setor, as situações nas quais tenham sido impostas 

ou se apresente a necessidade de impor restrições às importações de bens de origem aquícola 

ou pesqueira, produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio 

ambiente ou da sanidade aquícola, compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira, 

mais precisamente o art.74 da Lei Federal nº 12.651/2012. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Seção I - Disposições Finais 

 

Art. 21. São considerados produtores rurais e beneficiários da política agrícola de que 

trata o art. 187 da Constituição Federal, inclusive para benefícios fiscais e de crédito rural, as 

pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividade de carcinicultura nos termos desta Lei. 

Art. 22. O Programa de Regularização Ambiental - PRA do Estado, previsto no 

Capítulo XIII da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para as atividades de 

carcinicultura existentes na data de publicação desta Lei, se dará na forma desta Seção. 

Art. 23. O PRA será implantado nas seguintes etapas: 

I - inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prazo de 1 

(um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única 

vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo; 
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II - assinatura de Termo de Compromisso - TC com o Órgão Ambiental 

Competente para regularização em até 20 (vinte) anos, que convocará o proprietário ou 

possuidor para assiná-lo, passando a constituir-se título executivo extrajudicial. 

III - execução das obrigações contidas no TC; 

IV - conversão das obrigações constantes do TC em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais 

consolidadas con- forme definido no PRA e extinção das penalidades. 

§ 1º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA no Estado, bem 

como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o Termo de 

Compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas 

antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

§ 2º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA no Estado, bem 

como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o Termo de 

Compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações relacionadas 

com o licenciamento da atividade de carcinicultura, que não se ajustem às previstas no §1º. 

§ 3º Na eventualidade de vistoria ou fiscalização do empreendimento, havendo 

necessidade de autuação, deverá o agente ambiental certificar e indicar os elementos que 

demonstram que a ocupação consolidada se deu após a data prevista neste capítulo, sob pena 

de nulidade. 

Art. 24. Os empreendimentos instalados sem a respectiva licença dos órgãos 

competentes, até a data de publicação desta Lei, poderão ter sua DCA ou LO retificadoras 

expedidas desde que atendam, simultaneamente, os seguintes requisitos: 

I - comprovação de adesão ao PRA; 

 

II - apresentação do requerimento de licenciamento do empreendimento no imóvel 

onde se localiza o empreendimento; 

III - recolhimento das taxas correspondentes aos requerimentos da DCA e LO; 
 

IV - adequação às normas constantes desta Lei, especificadas em parecer técnico 

dos órgãos competentes. 

Parágrafo único. Na hipótese do parecer mencionado, o inciso IV indicar medidas que 

demandem prazo superior a 60 dias para sua realização, ressalvado risco à saúde humana, fica 

assegurada a manutenção das atividades até o término da regularização, sendo incluídos como 

medidas mitigadoras todos os ajustes para cumprimento da legislação. 

Art. 25. Os empreendimentos instalados em áreas públicas sem as respectivas licenças, 

até a data da publicação desta Lei, que possuírem o protocolo de registro de aquicultor junto à 
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Sub 

– Secretaria de Pesca e Aquicultura do Maranhão terá a LO ou DCA expedidas pelo 

órgão ambiental competente, desde que atendidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: 

I - apresentação do requerimento de licenciamento no imóvel onde se localiza o 

empreendimento; 

II - recolhimento das taxas correspondentes aos requerimentos da DCA ou LO; 
 

III - adequação às normas constantes desta Lei, especificadas em parecer técnico 

dos órgãos competentes. 

Parágrafo único. Na hipótese do parecer mencionado, o inciso III indicar medidas que 

demandem prazo superior a 60 dias para sua realização, ressalvado risco à saúde humana, fica 

assegurada a manutenção das atividades até o término da regularização, sendo incluídos como 

medidas mitigadoras, todos os ajustes para cumprimento da legislação. 

 
Seção II 

Das Disposições Transitórias 

 

Art. 26. As Secretarias de Estado de Agricultura, Pesca e Aquicultura e de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente poderão delegar aos órgãos estaduais e municipais, mediante 

convênio, a fiscalização e o controle parcial ou total sobre os produtos oriundos da 

carcinicultura, por convênio, nos termos do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 140 de 

2011. 

Art. 27. Por solicitação do carcinicultor deve ser possibilitada a assinatura de Termo de 

Compromisso entre o carcinicultor e o órgão ambiental, concedendo-lhe prazo razoável para 

regularização do empreendimento, inclusive solicitação de licença ambiental e suspensão de 

apli- cação de penalidade administrativa. 

Art. 28. (Vetado). 

Art. 29. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por decreto, ouvidas as Secretarias 

de Agricultura, Aquicultura e Pesca e de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

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, 21 

DE MARÇO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA. 
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FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

 

 

20 LEI Nº 10.455, DE 16 DE MAIO DE 2016 

 

Altera a categoria de unidade de conservação da Estação Ecológica do 

Sítio Rangedor, 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 A Estação Ecológica do Sítio Rangedor, localizada no Município de São Luís, 

criada pelo Decreto nº 21.797, de 15 de dezembro de 2005, e redefinida pela Lei nº 9.864, de 4 

de julho de 2013, passa a integrar a categoria da unidade de proteção integral prevista no inciso 

III do art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Art. 2º A Estação Ecológica de que trata o artigo anterior passa a denominar-se de 

Parque Es- tadual do Sítio do Rangedor, mantendo idênticos limites. 

Art. 3º O Parque Estadual do Sítio do Rangedor tem como objetivo a preservação de 

ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

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

Art. 5º 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, 16 DE 

MAIO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA. 

 

 
FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão  

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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21 LEI Nº 10.595, DE 24 DE MAIO DE 2017 

 

Institui o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e 

desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e 

recuperação ambiental. 

 

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 Programa Maranhão Verde 

Art. 1º Fica instituído o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver 

projetos voltados para apoio à conservação e recuperação ambiental, com os seguintes 

objetivos: 

I - incentivar e promover a recuperação e conservação dos ecossistemas; 

II - promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda 

da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação e 

recuperação dos recursos naturais nas áreas definidas no art. 4º; 

III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação 

ambiental, social, educacional, técnica e profissional. 

Parágrafo único. A execução do Programa Maranhão Verde ficará sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Art. 2º O Programa Maranhão Verde abrange as seguintes atividades e projetos, sem 

prejuízos de outras atividades necessárias: 

I - capacitação da população local; 

II - produção de mudas de espécies nativas; 

III - preservação, restauração, recomposição e recuperação de áreas; 

 IV - monitoramento e avaliação ambiental. 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos e entidades responsáveis pelos projetos que vierem 

a ser executados no âmbito do Programa Maranhão Verde as ações de mobilização e 

sensibilização ambiental, seleção, cadastramento e capacitação de famílias beneficiárias, 

implementação de logística de produção de mudas, plantio e revegetação das áreas 

selecionadas, bem como outras ações que se fizerem necessárias. 

Art. 3º Para cumprir os objetivos do Programa Maranhão Verde, o Estado fica autorizado a: 
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I - transferir recursos financeiros e disponibilizar serviços de assistência técnica 

às famílias em situação de extrema pobreza para o desenvolvimento de atividades de 

conservação e recuperação de recursos naturais, conforme regulamento; 

II - firmar parcerias com agentes financeiros oficiais, a fim de atuarem como 

operadores do Programa, mediante remuneração e condições a serem pactuadas conforme 

regulamento; 

III - firmar parcerias com organizações da sociedade civil, autarquias ou outros 

entes federados para fins de desenvolvimento de projetos voltados para os objetivos expostos 

no art. 1º desta Lei. 

Art. 4º Poderão ser beneficiárias do Programa as famílias em situação de extrema 

pobreza que desenvolvam atividades de conservação e recuperação nas seguintes áreas: 

I - unidades de conservação; 

II - territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas e comunidades 

tradicionais; III - outras áreas definidas como prioritárias por ato do Poder 

Executivo. 

§ 1º O Poder Executivo definirá os procedimentos para a verificação da existência de 

recursos naturais e necessidade de recuperação das áreas. 

§ 2º O monitoramento e o controle das atividades do Programa nas áreas elencadas 

ocorrerão por meio de auditorias amostrais das informações referentes ao período de avaliação, 

ou outras formas, incluindo parcerias com instituições governamentais federais, estaduais e 

munici pais, conforme previsto em regulamento. 

§ 3º As ações do Programa poderão abranger as áreas acima, na sua totalidade ou em 

parte, observadas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pelo Comitê Gestor do 

Programa e limites das dotações orçamentárias e financeiras disponíveis para cada exercício. 

Art. 5º As famílias interessadas em receber recursos financeiros do Programa Maranhão 

Verde deverão atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - encontrarem-se em situação de extrema pobreza; 

II - estarem inscritas em Cadastro do Governo do Estado e/ou do Governo Federal 

para acesso a Programas Sociais; 

III - desenvolverem atividades de conservação e recuperação nas áreas previstas no art. 4º. 

Art. 6º Para receber os recursos financeiros do Programa referenciado, a família 

beneficiária deverá: 

I - inscrever-se em Cadastro do Governo do Estado e/ou do Governo Federal para 

acesso a Programas Sociais; 

II - aderir ao Programa por meio da assinatura de Termo de Adesão por parte do 

responsável pela família beneficiária, no qual serão especificadas as atividades de conservação 

e recupera- ção a serem desenvolvidas. 

§ 1º O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famílias a serem 



107 

 

 

beneficiadas, de acordo com características populacionais e regionais e conforme 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 2º O recebimento dos recursos do Programa tem caráter temporário e não gera direito 

adqui- rido. 

§ 3º Os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela 

unidade familiar, conforme cadastro do inciso I deste artigo. 

Art. 7º A transferência de recursos financeiros do Programa será realizada por meio de 

repasses bimestrais, intitulados Bolsa Maranhão Verde, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

por família cadastrada, observado o prazo de execução de cada projeto que vier a ser realizado 

no âmbito do Programa. 

Art. 8º São condições de cessação da transferência de recursos do Programa Maranhão Verde: 

I - não atendimento das condições definidas nos arts. 5º e 6º e nas regras do 

Programa, conforme definidas em regulamento; ou 

II - habilitação do beneficiário em outros Programas ou ações estaduais de 

incentivo à conservação e recuperação ambiental; ou 

III - mudança de domicílio para área diferente daquela em que realiza as atividades 

de conservação e recuperação. 

Art. 9º O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa Maranhão Verde, 

sob a co- ordenação do Governo do Estado, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 

defi- nidas em regulamento: 

I - analisar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos 

disponíveis com o número de famílias beneficiárias; 

II - definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa; e, 

III - indicar áreas prioritárias para a implementação do Programa, observado o 

disposto no art. 4º; 

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a forma de 

funcionamento do Comitê Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos de controle. 

 

CAPÍTULO II 

Disposições Finais 

Art. 10. O Poder Executivo definirá em regulamento o conceito de família em situação 

de extrema pobreza, para efeito da caracterização dos beneficiários das transferências de 

recursos a serem realizadas no âmbito do Programa instituído nesta Lei. 

Art. 11. A participação nos Comitês previstos nesta Lei será considerada prestação de 

serviço público relevante, não remunerada. 

Parágrafo único. O custeio para participação nas reuniões dos Comitês será feito 

conforme legislação estadual vigente. 

Art. 12. Os recursos transferidos no âmbito do Programa Maranhão Verde, de apoio à 
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conservação e recuperação ambiental, não comporão a renda familiar mensal, para efeito de 

elegiblidade nos Programas de transferência de renda do Governo Estadual. 

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias vigentes, ficando, ainda, o Poder Executivo, autorizado a remanejar, transferir, 

ou utilizar dotações orçamentárias, promovendo as alterações necessárias no Plano Plurianual 

e na Lei Orçamentária anual, abrindo, se necessário, novos créditos para atender ao disposto na 

Lei. 

Art. 14. O Poder Executivo manterá, em base de dados apropriada, relação atualizada 

contendo o nome, o Município de residência e os valores pagos aos benefícios do Programa. 

Art. 15. A presente Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Em razão das diversidades das áreas de que trata o artigo 4º poderá o 

Poder Executivo, editar Decretos específicos para regulamentar ações diretamente vinculadas 

a estas, de acordo com suas respectivas peculiaridades. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de 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, 24 DE MAIO 

DE 2017, 196º DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

 

 
22 LEI Nº 10815 DE 26 DE MARÇO DE 2018 

Altera dispositivos da Lei nº 9.067, de 24.11.2009, que dispõe sobre a cons- 

trução de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condo- 

mínios, e dá outras providências. 

 

O Governador do Estado do Maranhão, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.067 , de 24 de novembro de 2009, que dispõe sobre a construção 

de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios e dá outras providências, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Os condomínios residenciais no âmbito do Estado do Maranhão deverão dispor de 

adequada solução de tratamento de esgotos, considerado para definição da alternativa a ser 

adotada o porte do empreendimento e a infraestrutura de saneamento existente no seu entorno. 
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§ 1º Quando os efluentes originários de tais empreendimentos forem lançados em redes 

coletoras ligadas a estações de tratamento de esgotos do município fica dispensado o 

cumprimento da exigência contida no caput. 

§ 2º Para comprovação do atendimento das condições descritas no caput e no parágrafo anterior 

os órgãos competentes verificarão o termo de viabilidade ou carta de diretrizes de projeto 

emitidos pela concessionária dos serviços de saneamento do município onde se localiza o em- 

preendimento. 

§ 3º A instalação de Estações de Tratamento de Esgotos conforme preceitua o caput é obrigatória 
nos municípios do Maranhão com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes." 

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 

Se- nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

 

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

MARÇO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

 MARCELO TAVARES SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
23. LEI Nº 10.855, DE 17 DE MAIO DE 2018 

 

Estabelece as diretrizes para a instituição da campanha permanente sobre 

guarda responsável de animais domésticos 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 Ficam estabelecidas as diretrizes para a instituição da campanha permanente sobre 

guarda responsável de animais domésticos no âmbito do Estado do Maranhão, com os seguintes 

princípios: 

a) nunca abandonar seu animal de estimação, pois além de configurar um crime, é uma 

prática desumana; 

b) necessidade de prevenir e tratar doenças dos animais de estimação através de vacinação 

e consultas regulares ao veterinário; 

c) os animais de estimação devem ser esterilizados para evitar doenças, crias indesejadas 

e comércio descontrolado e ganancioso; 

d) os animais de estimação necessitam de água e alimentação adequada, respeitando-se as 

características de cada espécie; 

e) os tutores de animais de estimação devem fazer de tudo para proporcionar o bem-estar 
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dos mesmos, principalmente mantê-los protegidos em casa e jamais soltos na rua; utilizar placas de 

identificação ou microchip; providenciar a destinação, de forma correta, de dejetos e carcaças, evitando 

assim a poluição do meio ambiente. 

Art. 2º A campanha, que se utilizará de cartazes, cartilhas e painéis, trará alertas contra o 

abandono de animais e suas consequências legais e poderá ser divulgada em locais como: escolas, 

universidades, órgãos públicos, terminais de ônibus, portos, aeroportos, entidades privadas e 

organizações sem fins lucrativos. 

Art. 3º Para a manutenção da campanha, o poder público poderá firmar parcerias que permitam 

as ações necessárias para sua continuidade. 

Art. 4º A campanha abrangerá ainda aspectos de saúde animal, vacinação, ações preventivas, 

legislação específica e todos os assuntos que possam incentivar a guarda responsável. 

Art. 5º Poderão participar dessa campanha permanente os órgãos públicos e as instituições 

privadas da área de saúde e de defesa animal. 

Art.6º 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. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE 

MAIO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
24. LEI Nº 10.876, DE 26 DE JUNHO DE 2018 

 
Institui Normas Gerais para a Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapecuru no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei institui Normas Gerais para a Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapecuru. Art. 2º São princípios para a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru: 

I - a gestão participativa, integrada e descentralizada dos recursos hídricos, que 
considere os aspectos quantitativos e qualitativos e os usos prioritários desses recursos; 

II - a conservação e a recuperação das áreas protegidas, das nascentes, dos mananciais, 

da biodiversidade e do solo; 

III - a universalização e a integralidade na prestação de serviços de saneamento básico; 

IV - a sustentabilidade no desenvolvimento de atividades econômicas da bacia, 

responsáveis pela geração de emprego e renda; 
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V - a conscientização ambiental. 

Art. 3º As ações relacionadas à revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Itapecuru 

devem se alinhar aos seguintes objetivos: 

I - aumentar a oferta para o atendimento da demanda dos recursos 

hídricos; II - fomentar o uso racional de recursos hídricos; 

III - ampliar e recuperar a cobertura vegetal das áreas legalmente protegidas associadas à 
conservação dos recursos hídricos; 

IV - expandir a prestação dos serviços de saneamento básico; 

V - promover a sustentabilidade no desenvolvimento de atividades econômicas que 

interfiram nos recursos hídricos; 

VI - monitorar a quantidade e qualidade de água, o desmatamento, o processo de erosão, 

os níveis de poluição e assoreamento dos leitos dos mananciais. 

Art. 4º Vetado).  

Art. 5º Vetado). 

Art. 6º O Poder Público, em todos os níveis, promoverá a criação e a ampliação de unidades de 

conservação em áreas comprovadamente essenciais para a produção de água na Bacia Hidrográfica do 

Rio Itapecuru. 

Art. 7º Os Municípios Maranhenses inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru devem 

dispor de órgão gestor de recursos hídricos capacitado, com técnicos próprios e em número suficiente 

para atender às demandas relacionadas a recursos hídricos. 

Art. 8º 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, 26 DE 

JUNHO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão 

 

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 
25. LEI Nº 10.970, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

Institui no âmbito do Estado do Maranhão o mês “Dezembro Verde”, 
dedicado as ações educativas e de reflexão sobre o abandono de 
animais. 

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 no Estado do Maranhão, o mês “Dezembro Verde”, dedicado à realização 

de ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais. 

Art.2º A instituição do“DezembroVerde”tem como objetivos: 

I - conscientizar a população de que o abandono de animais é crime, além de ser ato de 

maus-tratos; 

II - dar maior visibilidade ao tema estimulando a guarda responsável e a prevenção ao 

abandono de animais; 

III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais no Estado 

do Maranhão; 

IV - ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono de animais por meio 

de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e organizações que atuam na área. 

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci- mento 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 

DEZEMBRO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
26. LEI N 11.009, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação 

de reposição florestal vencidos, 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 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Os débitos referentes à obrigação de reposição florestal, prevista na Lei Federal 

no 12.651, de 25 de maio de 2012, e na Lei Estadual no 8.528, de 7 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto Estadual no 23.296, de 6 de agosto de 2007, vencidos até 31 de 

outubro de 2018, poderão ser quitados mediante pagamento parcelado do valor correspondente 

ao volume de matéria-prima florestal não reposto. 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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I - reposição florestal: a compensação ambiental do volume de matéria-prima 

extraído de vegetação natural pelo volume de matéria prima resultante de plantio florestal, para 

geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal; 

II - débito de reposição florestal: o volume de matéria-prima florestal a ser 

compensado, em razão da supressão autorizada de vegetação natural ou da exploração ilegal de 

quaisquer formações florestais naturais. 

 

CAPÍTULO II 

DO PARCELAMENTO 

Art. 3º Toda pessoa física ou jurídica que possua débito de reposição florestal vencido, 

na forma disposta no art. 1º desta Lei, poderá solicitar junto à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Re- cursos Naturais - SEMA, mediante Requerimento Administrativo, o 

parcelamento do valor da dívida para quitação. 

Parágrafo único. A apresentação do requerimento a que se refere o caput, todavia, 

acarretará, para o devedor: 

I - o reconhecimento do débito e a consequente renúncia à impugnação, 

reclamação ou recur- so a esse relacionado; 

II - a desistência da ação, na hipótese do débito em questão ser objeto de processo 

judicial em tramitação. 

Art. 4º O cálculo do valor total a ser parcelado, na forma do art. 1º desta Lei, será 

realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, com base 

na legislação vigente. 

§ 1º No cálculo do valor total, a que se refere o caput deste artigo, serão considerados 

os valores por metro cúbico (m3) de madeira, acrescidos de correção monetária até a data de 

protocolo do Requerimento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, bem como de eventuais multas. 

§ 2º No cálculo do volume de matéria-prima florestal, com base na unidade estéreo (st), 

essa, para fins do cálculo a que se refere o § 1º deste artigo, deverá ser convertida em metros 

cúbicos (m3). 

§ 3º O valor total a que se refere o caput deste artigo poderá ser dividido em até 36 

(trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, as quais serão atualizadas mensalmente pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e recolhidas ao Fundo Especial de Meio 

Ambiente - FEMA, e deverão ter os seguintes valores mínimos: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), para pessoas físicas ou jurídicas com débito de 

reposição florestal maior ou igual a 1 m3 (um metro cúbico) e menor que 500 m3 (quinhentos 

metros cúbicos); 

II - R$ 800,00 (oitocentos reais), para pessoas físicas ou jurídicas com débito de 

reposição florestal maior ou igual a 500 m3 (quinhentos metros cúbicos) e menor que 1.000 m3 
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(mil metros cúbicos); 

III - R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para pessoas físicas ou jurídicas com 

débito de reposição florestal maior ou igual a 1.000 m3 (mil metros cúbicos) e menor que 2.000 

m3 (dois mil metros cúbicos); 

IV - R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para pessoas físicas ou jurídicas com 

débito de reposição florestal maior ou igual a 2.000 m3 (dois mil metros cúbicos) e menor que 

4.000 m3 (quatro mil metros cúbicos); 

V - R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para pessoas físicas ou jurídicas com 

débito de reposição florestal maior ou igual a 4.000 m3 (quatro mil metros cúbicos) e menor 

que 8.000 m3 (oito mil metros cúbicos); 

VI - R$ 13.000,00 (treze mil reais), para pessoas físicas ou jurídicas com débito de 

reposição florestal maior ou igual a 8.000 m3 (oito mil metros cúbicos). 

§ 4º A primeira das parcelas a que se refere o § 3º deste artigo vencerá no último dia 

útil do mês subsequente ao da devida assinatura do Termo de Compromisso de Parcelamento, 

vencendo as parcelas subsequentes no último dia útil de cada mês. 

§ 5º O atraso no pagamento das parcelas ensejará a incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês. 

§ 6º O não pagamento da primeira parcela no prazo previsto no § 4º deste artigo, ou de 

três parcelas, consecutivas ou não, implicará anulação do parcelamento e vencimento imediato 

do valor remanescente. 

§ 7º Na hipótese de anulação do parcelamento, a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais - SEMA emitirá o Documento de Arrecadação Estadual (DARE) 

para pagamento em cota única do débito remanescente, com vencimento em até 30 (trinta) dias, 

o qual não poderá ser novamente objeto das alternativas de quitação estabelecidas por esta Lei. 

§ 8º Sobre o débito remanescente de que trata o § 6º deste artigo incidirá multa de 10% 

(dez por cento), correção monetária pelo IPCA, e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem 

prejuízo da inscrição em cadastros restritivos e em dívida ativa e adoção das medidas judiciais 

cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FISCALIZAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 5º A assinatura do Termo de Compromisso de Parcelamento caracteriza a 

regularidade do  débito para fins de concessão de Licenças e/ou Autorizações Ambientais. 

Parágrafo único. O não cumprimento do parcelamento, conforme previsto no § 6º do 

art. 4º desta Lei, autoriza a SEMA a cancelar as licenças e/ou autorizações ambientais 

concedidas com fundamento na regularização da reposição florestal proporcionada por esta 

Lei. 

Art. 6º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, na 
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medida em que for comprovado o cumprimento do parcelamento firmado, inserirá, no Sistema 

do Documento de Origem Florestal - DOF, o crédito da volumetria de matéria-prima florestal 

correspondente ao valor da taxa paga e emitirá, após a quitação do valor integral, Declaração 

de Quitação do Débito de Reposição Florestal objeto do parcelamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º As receitas provenientes dos parcelamentos tratados nesta Lei serão recolhidas 

ao Fundo Especial de Meio Ambiente - FEMA e aplicadas no custeio, execução e 

monitoramento dos projetos de plantio e reflorestamento mantidos pelo Programa Maranhão 

Verde, instituído pela Lei no 10.595, de 24 de maio de 2017, bem como na manutenção e 

estruturação de parques estaduais e demais unidades de conservação previstas em Lei. 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à usa 

aplicação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 9º 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, 24 DE 

ABRIL DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 

 

 
 

27. LEI Nº 11.014, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre a proibição de utilização de canudos produzidos em 

material plástico, nos estabelecimentos comerciais e afins, 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 institui a obrigatoriedade da utilização de canudos produzidos de 

material biodegradável aos estabelecimentos comerciais disponibilizados ao uso dos 

consumidores, em todo o território do Estado do Maranhão. 
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Parágrafo único. Considera-se estabelecimento comercial, para efeitos desta lei, todo 

comple- xo de bens organizado destinado a exercer sua atividade comercial e atividades afins. 

Art. 2º A utilização dos canudos de plástico deverá ser em material biodegradável, 

devidamente embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados feitos do 

mesmo material. 

Art. 3º O Poder Público com vistas a incentivar o manejo e a utilização do canudo 

produzido com material biodegradável, disporá de ações de educação ambiental e saúde 

pública, buscando o uso regularmente desse item, visando contribuir e preservar o meio 

ambiente. 

Parágrafo único. Para execução do caput, fica garantida a participação das 

Organizações da Sociedade Civil nas ações de educação e reciclagem. 

Art. 4º Vetado).  

Art. 5º Vetado).  

Art. 6º Vetado). 

Art. 7º 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, 24 DE 

ABRIL DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
28. LEI Nº 11.061, DE 9 DE JULHO DE 2019 

 
Institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas Praças e 

Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e dá outras 

providências. 
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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 Fica instituído o dia 05 de junho como o Dia Estadual de Combate à Poluição 

nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses - “Dia Estadual do Voluntariado 

Ambiental”, coincidindo com o Dia Nacional do Meio Ambiente. 

Art. 2º (Vetado). 

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, 9 DE 

JULHO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 
FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
29. LEI Nº 11.101, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 

 
Dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e o transporte de 

abelhas sociais nativas (meliponíneos) 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 A criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas 

(meliponíneos) visa atender às finalidades socioculturais, de pesquisa científica, de educação 

ambiental, de conservação, de exposição, de manutenção, de criação, de reprodução, de 

comercialização, de beneficiamento de produtos e subprodutos e de preservação in situ. 

 
Art. 2º Para fins desta Lei entende-se por: 

I - abelhas sociais nativas (meliponíneos): insetos da ordem “Hymenoptera”, 

subordem “Apocrita”, superfamília “Apoidea”, família “Apidae”, subfamília “Meliponinae”, e 
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tribo “Meliponini” que vivem em sociedades de castas rainha, princesa, macho e operárias, 

podendo ter as seguintes sinonímias: 

a) abelhas silvestres nativas; 

b) abelhas silvestres; 

c) abelhas sem ferrão - ASF; 

d) abelhas nativas sem ferrão; 

e) abelhas indígenas sem ferrão; 

f) abelhas indígenas; 

g) abelhas aborígines; 

h) abelhas nativas; 

i) abelhas brasileiras; 

 

II - abelhas exóticas: espécimes pertencentes às espécies cuja distribuição 

geográfica original não inclui o território maranhense ou que foram nele introduzidas pelo 

homem ou espontaneamente em ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas; 

 

III - abelhas domésticas: abelhas que através de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, 

apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, 

podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que as originou, sendo 

considerada doméstica para fins de operacionalização da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente; 

 

IV - meliponicultura: o exercício de atividades de criação e manejo de abelhas 

sociais nativas (meliponíneos) para fins de comércio, pesquisa científica, atividades de lazer, 

educação ambiental e ainda para consumo próprio ou familiar de mel e de outros produtos, 

objetivando também a conservação das espécies e sua utilização na polinização de plantas; 

 

V - meliponário: local destinado à criação racional de abelhas sociais nativas, 

composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente preparadas para o 

manejo e manutenção de tais espécies, bem como para a realização e subsídio de pesquisas 

científicas de ensino e extensão, sendo sinônimo de criadouro comercial de abelhas silvestres 

nativas, cate- gorizado em: 

 

a) meliponário comercial: com finalidade de criação, divisão e comercialização de 

colmeias e os produtos e subprodutos das abelhas, aplicando-se também o aluguel de colmeias 

para a polinização de grandes áreas com culturas agrícolas; 

 

b) meliponário científico e educativo: visando à pesquisa científica e à preservação 

de espécies, podendo ser instalado em unidades de conservação de uso sustentável e em 

entidades educacionais para as atividades de educação ambiental; 

c) meliponário de lazer e polinização: aplicado somente a pequenos 

meliponicultores, alguns instalados no perímetro urbano das cidades, objetivando o 
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melhoramento paisagístico do local e o consumo familiar dos produtos das abelhas; 

VI - colmeias: abrigos especialmente preparados na forma de caixas, troncos de 

árvores seccionadas, cabaças ou similares para a manutenção ou criação racional de abelhas 

sociais nativas; 

 

VII - colônias: grupamento de indivíduos da mesma espécie que revelam profundo 

grau de interdependência vital e não conseguem viver isoladamente; 

 

VIII - ninhos: local de abrigo da sociedade das abelhas sem ferrão (meliponíneos), 

podendo localizar-se na parte aérea das plantas (aéreo), nos ocos variados de árvores, em muros 

de pedras ou no solo, apresentando entradas típicas, com arquitetura relacionada com o tipo de 

defesa da colônia; 

 

IX - espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre 

si capazes de originar descendentes férteis, incluindo aqueles que se reproduzem por 

partenogênese; 

 

X - espécimes: indivíduo ou parte dele, vivo ou morto, de uma espécie, em 

qualquer fase de seu desenvolvimento, unidade de uma espécie; 

 

XI - habitat: local de vida de um organismo ou população, com características 

ecológicas do ambiente (local de morada). 

 

Art. 3º Todo mantenedor de abelhas sociais nativas (meliponíneos) do Estado 

Maranhão, pessoa física ou jurídica, empresa pública ou privada, deverá requerer a Autorização 

Ambiental de Manejo - AAM junto ao órgão ambiental. 

 

Art. 4º O órgão ambiental apresentará lista de espécies de abelhas sociais nativas 

(meliponí neos) passíveis de AAM cuja ocorrência natural inclui os limites dos biomas 

brasileiros presentes no Estado do Maranhão. 

 

Art. 5º Os criadores de espécies de meliponíneos consideradas exóticas e que foram 

adquiridas no período anterior à publicação desta Lei poderão ter sua situação regularizada pelo 

órgão ambiental, sendo vedadas a multiplicação e a comercialização de tais abelhas. 

 

Art. 6º Os prazos de validade da Autorização Ambiental de Manejo (AAM) 

serão: 

 I - de 4 (quatro) anos para os meliponicultores tipificados em categoria 

comercial;  

 

II - de 8 (oito) anos para os meliponicultores enquadrados nas demais 

categorias. 

 

Parágrafo único. O prazo de validade da AAM para os meliponários tipificados como 

científi cos será de acordo com a aprovação do projeto de pesquisa pelo órgão ambiental. 

 

Art. 7º Os meliponários com cinquenta ou mais colmeias da mesma espécie deverão 
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reservar local específico para instalação de um 1/3 (um terço) do total das colmeias para 

conservação e preservação de outras espécies nativas. 

 

Art. 8º Os criadores maranhenses que estiverem em conformidade com todos os 

requisitos estabelecidos nesta Lei receberão selo de certificação ambiental emitido pelo órgão 

regulador, qualificando-os a vender as espécies nativas criadas em sua propriedade a terceiros. 

 

Art. 9º O transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), nos limites do Estado 

do Maranhão, será feito mediante a Guia de Transporte Animal - GTA, expedida pela Agência 

Esta dual de Defesa Agropecuária - AGED. 

 

Art. 10. Poderão ser beneficiários de incentivos ambientais pelo órgão 

ambiental:  

 

I - os meliponicultores incluídos no Programa da Agricultura Familiar; 

 

II - os pequenos agricultores com até três módulos rurais;  

 

III - as instituições de ensino ou de estudos científicos; 

IV - os meliponários autorizados, mantenedores de espécies mencionadas na lista de 

abelhas ameaçadas de extinção. 

 

Art. 11. Na atualização dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais 

deverá constar o levantamento das espécies de abelhas sociais nativas (meliponíneos), seguido 

do estudo das espécies de abelhas nativas maranhenses, a localização dos ninhos e a interação 

no ecossistema regional. 

 

Art. 12. No prazo de dois anos após a publicação desta Lei, o órgão ambiental 

apresentará uma nova lista de espécies de abelhas sociais nativas (meliponíneos) com potencial 

à melipo- nicultura, relacionando as espécies com o biótopo regional. 

 

Art. 13. Os produtores rurais deverão adotar medidas preventivas para reduzir ou 

eliminar os riscos potenciais de contaminação dos meliponários ou a morte das abelhas nativas, 

pelo uso indevido dos agrotóxicos nas culturas agrícolas. 

 

Art. 14. Fica criada a Câmara Técnica de Abelhas Nativas do Estado do Maranhão que 

deverá apresentar ações de ordenamento das atividades, nos limites geográficos do Estado do 

Maranhão. 

 

Parágrafo único. A Câmara Técnica deverá ser composta por membros de:  

 

I - instituições públicas; 

 

II - instituições de ensino e pesquisa;  

 

III - organizações não governamentais; 
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IV - associações e cooperativas ligadas ao tema; 

 

V - representantes de empresas privadas que trabalham com meliponíneos;  

 

VI - (Vetado). 

 

Art.15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei. 

 

 Art. 16. 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, 6 

DE SETEMBRO DE 2019, 198o DA INDEPENDÊNCIA E 131o DA REPÚBLICA. 

 
FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

30. LEI Nº 11.104, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 

Estabelece diretrizes sobre a regulamentação das cavalgadas no 

âmbito do 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 Esta Lei estabelece diretrizes sobre as regras necessárias para a realização de 

cavalgadas em vias públicas no âmbito do Estado do Maranhão, seja em zona rural ou urbana. 

§ 1º São consideradas vias públicas todas as superfícies por onde transitam veículos, 

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, o meio o e o canteiro 

central. 

§ 2º São consideradas vias terrestres urbanas ou rurais, para os fins desta lei, as ruas, as 

avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que tenham 
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seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as 

peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, conforme definido pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB. 

§ 3º A circulação dos animais, isolados ou em grupos, somente poderá ser feita sob a 

condução de um guia, que será o coordenador e representante da cavalgada. 

§ 4º Ao circularem pela pista de rolamento, os animais deverão ser mantidos junto ao 

bordo da pista, em conformidade com o disposto pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

§ 5º Fica expressamente proibida a utilização de calçadas ou passeio público para a 

cavalgada ou para amarrar os animais. 

Art. 2º A responsabilidade pela fiscalização e pelo planejamento do trânsito ficará a 

cargo dos órgãos públicos competentes. 

Art. 3º Para os fins desta Lei, as seguintes regras de segurança deverão ser cumpridas: 

I – As crianças com idade igual ou superior a 7 (sete) anos poderão participar da 

cavalgada, desde que tenham noção de equitação e estejam acompanhadas dos pais e/ou 

responsáveis; 

II – As crianças menores de 7 (sete) anos de idade poderão acompanhar a 

cavalgada somente em charretes, devidamente acompanhadas dos pais, e/ou responsáveis; 

III – É vedada a utilização de foguetes ou outros fogos de artifício que assustem 

ou possam assustar os animais; 

IV – O cavaleiro deverá observar estritamente práticas de boa conduta que 

assegurem a segurança e o bem-estar dos participantes e dos animais, especialmente: 

a) Não sobrecarregar os animais; 

b) Acompanhar e manter em bom estado as ferraduras, as selas, os arreios e os 

demais equipamentos e apetrechos; 

c) Conduzir ou montar somente animais saudáveis, preparados e bem equipados; 

d) Manter em dia a carteira de vacinação dos animais; 

e) Manter em ordem os registros, as guias de trânsito animal e os demais 

documentos relativos aos animais. 

V – É expressamente proibido que o trajeto da cavalgada seja superior a 40 

(quarenta) quilômetros, sem que haja um intervalo mínimo de 02 (duas) horas, para descanso 

dos animais; 

VI – É permitido o transporte de apenas uma única pessoa em cada animal. 
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Art. 4º O coordenador da cavalgada deverá, obrigatoriamente, através de ofício, 

comunicar aos órgãos públicos competentes a data, o trajeto que será realizado, o horário para 

início e término da cavalgada, bem como o número de participantes e de animais, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da realização do evento. 

Parágrafo único. O coordenador da cavalgada deverá, no ato da solicitação de 

autorização da mesma ao órgão público competente, apresentar declaração, firmada por médico 

veterinário, que cada animal que será utilizado no evento se encontra em condições físicas e de 

saúde para enfrentar o trajeto. 

Art. 5º Para assegurar a proteção sanitária, fica instituída a obrigatoriedade dos exames 

de saúde animal com prazo de validade de 06 (seis) meses. 

Art. 6º 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. 

 
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO 

DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL 

BECKMAN”, 

em 17 de setembro de 2019. 

 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 
 

31. LEI Nº 11.144, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 
Altera a Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que institui o Programa 

Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados 

para apoio à conservação e recuperação ambiental. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O inciso III do art. 1º, o parágrafo único do art. 2º, o caput, os incisos I e II, o § 

1º, o § 2º e o § 3º do art. 4º, o caput e os incisos I e II do art. 5º, o caput, o inciso II e o § 1º do 

art. 6º, o caput do art. 7º, o inciso I do a rt. 8 º, o i nciso I do art. 9º e o art. 10 da Lei nº 10.595, 

de 24 de maio de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...) 
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(...) 

III - incentivar a participação da sociedade civil em ações destinadas à garantia 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevenção de danos ambientais, 

bem como em ações de capacitação ambiental, social, educacional, técnica e 

profissional. 

(...) 

 
Art. 2º (...) 

 

(...) 

Parágrafo único. Competem aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual com atuação em áreas afins aos objetivos do Programa Maranhão 

Verde as ações de mobilização e sensibilização ambiental, seleção, 

cadastramento e capacitação dos beneficiários, bem como o desenvolvimento 

das demais medidas que se fizerem necessárias à execução desta Lei. 

(...) 

Art.4º Poderão ser beneficiários do Programa Maranhão Verde: 

I - pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza que desenvolvam 

atividades de conservação e recuperação nas seguintes áreas: 

a) unidades de conservação; 

b) territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas e comunidades 

tradicionais; 

c) outras áreas definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo. 

II - pessoas físicas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate 

a incêndios, em áreas rurais e de relevante interesse ambiental. 

§ 1º O Poder Executivo definirá, mediante Decreto, os regramentos necessários 

à execução do Programa Maranhão Verde por meio da atuação dos beneficiários 

a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo. 

§ 2º O monitoramento e o controle das atividades do Programa ocorrerão por 

meio de auditorias amostrais das informações referentes ao período de 

avaliação, ou outras formas, incluindo parcerias com instituições 

governamentais federais, estaduais e municipais, conforme previsto em 

regulamento. 

§ 3º As ações do Programa observarão as prioridades que vierem a ser 

estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa e os limites das dotações 

orçamentá- rias e financeiras disponíveis para cada exercício. 

(...) 

Art. 5º Os beneficiários a que se refere o art. 4º, inciso I, desta Lei, deverão 
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atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - encontrarem-se em situação de pobreza ou extrema pobreza; 

II - estarem inscritos em Cadastro do Governo do Estado e/ ou do Governo 

Federal para acesso a programas sociais; 

(...) 

Art. 6º No caso do art. 4o, inciso I, desta Lei, o beneficiário deverá: 

(...) 

II - aderir ao Programa por meio da assinatura de Termo de Adesão, no qual 

serão especificadas as atividades de conservação e recuperação a ser 

desenvolvidas. 

(...) 

§ 1º O Poder Executivo definirá critérios de priorização dos beneficiários, de 

acordo com características populacionais e regionais e conforme disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

(...) 

Art. 7º A transferência de recursos financeiros do Programa será realizada por 

meio de repasses intitulados Bolsa Maranhão Verde, com valores e 

periodicidade definidos em regulamento, sendo, no mínimo, equivalente ao 

valor do benefício básico do Programa Bolsa-Família. 

(...) 

Art. 8º (...) 

I - o não atendimento das condições definidas nos arts. 5º, 6º e 6º-A e nas 

demais regras do Programa, conforme definidas em regulamento; ou 

(...) 

Art. 9º (...) 

I - analisar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos 

disponíveis com o número de beneficiários; 

(...) 

Art. 10. O Poder Executivo definirá, em regulamento, o conceito de pessoa em 

situação de pobreza e de extrema pobreza, para efeito da caracterização dos 

beneficiários das transferências de recursos a ser realizadas no âmbito do 

Programa instituído nesta Lei.” (NR). 

Art. 2º Fica acrescido ao art. 2º da Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, o inciso V, o 

qual terá a seguinte redação: 
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“Art. 2º (...) 

(...) 

V - atuação na prevenção e no combate a incêndios.” 

Art. 3º Fica acrescido ao art. 3o da Lei no 10.595, de 24 de maio de 2017, o inciso IV, 

o qual terá a seguinte redação: 

“Art. 3º (...) 

(...) 

IV - fomentar o desenvolvimento das ações de prevenção e combate a incêndio 

por meio da atuação de brigadistas.” 

Art. 4º Fica acrescido ao texto da Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, o art. 6º-A, 

o qual terá a seguinte redação: 

“Art. 6o-A Os interessados em participar do Programa Maranhão Verde na 

condição de brigadistas deverão atender cumulativamente aos seguintes 

requisitos: 

I - possuir capacitação para atuar na prevenção e no combate a incêndios; 

II - credenciar-se junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Maranhão; e 

III - aderir ao Programa Maranhão Verde, na qualidade de brigadista, por meio 

da assinatura do respectivo Termo de Adesão.” 

Art. 5º Fica acrescido ao art. 7º da Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, o parágrafo 

único, o  qual terá a seguinte redação: 

“Art. 7º (...) 

(...) 

Parágrafo único. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como 

doação, não configurando vínculo empregatício, nem contraprestação pela 

execução de serviços.” 

 

Art. 6º 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 dispu- 

ser a Lei Orçamentária Anual. 

Art. 7º Ficam revogados o inciso III do art. 4º e o § 3º do art. 6º da Lei nº 10.595, de 24 

de maio de 2017. 
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Art. 8º 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, 31 

DE OUTUBRO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 

 

 
 

32. LEI Nº 11.186, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

Modifica a redação do art. 1º e do inciso VII do art. 4º e acrescenta 

inciso VIII ao art. 3º à Lei no 10.411, de 30 de dezembro de 2015. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º e o art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.411, de 30 de dezembro de 2015, 

que dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FERH e dá outras providencias, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FERH, criado nos termos do 

art. 24 da Lei Estadual no 8.149 de 15 de junho de 2004, destina-se à implantação 

e ao suporte financeiro, de custeio e de investimentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de 

Recursos Hídricos do Maranhão - SEGIRH e será regido pelos objetivos, 

princípios, diretrizes e instrumentos estabelecidos nesta política. 

Art. 2º (...) 

Art. 3º (...) 

Art. 4º (...) 

VII - exercer as atividades de ordenamento e liquidação de despesas do 

FERH.” 

Art. 2º (Vetado). 
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Art. 3º 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. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 

DE DEZEMBRO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

33. LEI Nº 11.195, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
Estabelece a obrigação dos estabelecimentos veterinários, quando 

constatarem indícios de maus-tratos nos animais atendidos, comunicar 

o fato à Polícia Civil. 

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 clínicas, consultórios, hospitais veterinários, pet shops e demais 

estabelecimentos veterinários, quando constarem indícios de maus tratos nos animais atendidos, 

deverão comunicar imediatamente o fato à Polícia Judiciária competente. 

Art. 2º A comunicação do fato deverá conter as seguintes informações: 

I - qualificação, contendo nome, endereço e contato de acompanhante do animal 

no momento do atendimento; 

II - relatório de atendimento prestado, contendo a espécie, raça, características 

físicas do animal, descrição de sua situação de saúde no momento do atendimento e os 

respectivos proce- dimentos adotados. 

Art. 3º 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 MARA- NHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 

DE DEZEMBRO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 
 

34. LEI Nº 11.200, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação da segurança de 

barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos 

industriais, 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 A presente Lei define diretrizes para a verificação da segurança de barragens de 

qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos industriais. 

Parágrafo único. As disposições trazidas pela presente Lei se aplicarão às pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado que sejam proprietárias ou responsáveis legais de barragens 

de qualquer natureza e/ou de depósitos de resíduos tóxicos industriais que se encontrem no 

território do Estado do Maranhão. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se como barragem qualquer estrutura 

localizada em um curso permanente ou temporário de água criada para fins de contenção ou 

acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o 

barramento e as estruturas associadas. 

Art. 3º A realização de obras e a implantação de estruturas de barragens e de depósitos 

de resíduos tóxicos industriais no Estado do Maranhão ficam condicionadas, sem prejuízo do 

licenciamento ambiental previsto em lei específica, à realização de projeto que contenha, no 

mínimo: 

I - estudo hidrológico e meteorológico com período de recorrência mínima de 

vinte anos e abrangência espacial relacionada com a bacia hidrográfica a montante do ponto de 

barramento; 

II - estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada a obra; 

III - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz de 

escoar a vazão máxima de cheia sem comprometer a estabilidade da barragem ou do aterro; 
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IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando submetidos às 

condições provocadas pelas cheias máximas, conforme os estudos hidrológicos; 

V - previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem destinada ao 

armazenamento de efluentes tóxicos e de base de depósito de resíduos tóxicos industriais. 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

Art. 4º Vetado). 

Art. 5º Vetado). 

I - (Vetado); 

II - (Vetado); 

III - (Vetado); 

IV - (Vetado). 

Art. 6º (Vetado). 

Art. 7º (Vetado). 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir da 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, 31 

DE DEZEMBRO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
35. LEI Nº 11.249, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre Campanha Educativa Publicitária de alerta 

para a população sobre o período de “Defesos”, no âmbito 

do Estado do Maranhão e dá outras providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
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Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os órgãos públicos competentes ficarão responsáveis pela realização da 

Campanha Educativa Publicitária permanente de alerta para a população, sobre o período de 

“Defesos”, conforme atos normativos vigentes (portarias, instruções normativas), publicados 

pelo órgão federal competente, definido por espécie a serem protegidas e sua área de ocorrência. 

Art. 2º O cumprimento do disposto no art. 1º desta Lei será realizado por meio da 

utilização de cartazes impressos sobre o assunto, a serem afixados em todas as peixarias e 

estabelecimentos similares no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas peixarias e estabelecimentos similares poderão 

solici- tar sempre que necessário, aos órgãos públicos competentes, a reposição dos cartazes 

impressos, sem custo algum para esses estabelecimentos. 

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, 31 DE 

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

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
36. LEI Nº 11.326, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 

Estabelece a obrigatoriedade da implantação de logística 

reversa no Estado do Maranhão para recolhimento dos 

produtos que especifica e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei articula-se com a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 



133 

 

 

Art. 2º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos e embalagens 

comercializados no Estado do Maranhão: 

a) Óleo lubrificante usado e contaminado; 

b) Baterias chumbo-ácido; 

c) Pilhas e Baterias portáteis; 

d) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

e) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

f) Pneus inservíveis; 

g) Embalagens de produtos que após o uso pelo consumidor, independente de sua 

origem, sejam compostas por plástico, metal, vidro, aço, papel, papelão ou embalagens mistas, 

cartonadas, laminadas ou multicamadas; 

h) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de 

resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

i) Embalagem usada de óleo lubrificante; 

j) Óleo Comestível; 

k) Medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e suas embalagens; 

1) Filtros automotivos. 

Art. 3º Na implementação e operacionalização de sistemas de logística reversa poderão 

ser adotadas soluções integradas que contemplem desde procedimentos de compra de produtos 

ou embalagens usadas, sistemas de reciclagem, atuar em parceria com cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores, bem como postos de entrega voluntária de resíduos 

reutilizáveis e recicláveis, mediante comprovação por intermédio de Certificados de 

Reciclagem, de destinação ou similares. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelos sistemas de logística reversa deverão também 

promover campanhas educativas e de conscientização pública, bem como os benefícios da 

devo- lução dos mesmos para reciclagem. 

Art. 4º Para viabilizar todas as etapas dos sistemas de logística reversa, no âmbito das 

responsabilidades compartilhadas: 

I - os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes 

ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem as alíneas “a” a “1” do art. 

2º. 
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II - os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes 

ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos pelos consumidores. 

III - os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada 

aos produtos e às embalagens usadas reunidas ou devolvidas pelos comerciantes ou 

distribuidores, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, 

na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e pelo plano estadual de gestão 

integrada de resíduos sólidos. 

Parágrafo único. Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, 

encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere esta 

lei, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada 

entre as partes. 

Art. 5º Os sistemas de logística reversa que forem objeto de Acordo Setorial ou Termos 

de Compromissos firmados em âmbito nacional, regional ou estadual, firmados entre o Poder 

Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, deverão ser 

considerados para fins de atendimento desta Lei. 

Parágrafo único. Os participantes dos sistemas de logística reversa manterão 

atualizadas e disponíveis ao órgão estadual competente e a outras autoridades informações 

completas, com balanço anual, sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

Art. 6º (Vetado). 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci- mento 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, 24 

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

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

37. LEI Nº 11.365, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 
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Cria e organiza a Escola Ambiental do Estado do Maranhão, e 

dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber a todos os seus 

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

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituída a Escola Ambiental do Estado do Maranhão, que tem por 

objetivo viabilizar a execução da Política Estadual de Educação Ambiental em todos os níveis 

e modalidades de educação formal e não formal, no âmbito público e privado, visando, além 

da sensibilização socioambiental, a geração de trabalho e renda. 

Parágrafo único. A escola de que trata o caput deverá desenvolver suas atividades de 

acordo com as linhas de atuação da Política Estadual de Educação Ambiental e das temáticas 

do Plano Estadual de Educação Ambiental. 

Art. 2º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão constitui-se do arranjo institucional 

que reúne as iniciativas dos órgãos e entidades do Estado do Maranhão voltadas para promoção 

da educação ambiental. 

Art. 3º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão tem por estratégias: 

I - a qualificação técnica, prioritariamente das populações socioeconomicamente 

vulneráveis; 

II - o apoio técnico-científico a iniciativas de geração de emprego e renda em 

atividades de manejos sustentáveis dos recursos naturais; 

III - o fomento às atividades de pesquisa e extensão, desenvolvidas pelas 

instituições de ensino localizadas no Estado, que promovam a educação ambiental em suas 

diversas vertentes. 

Parágrafo único. A Escola Ambiental do Estado do Maranhão deverá atuar em 

articulação com os programas existentes na área de educação ambiental, incluindo o Programa 

Maranhão Verde, instituído pela Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017. 

CAPÍTULO II 

DOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

Art. 4º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão atuará nos eixos abaixo 

especificados:  

I - Educação Ambiental Não-Formal; 

II - Educação Ambiental Formal; 
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III - Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Parágrafo único. Para o desenvolvimento dos eixos de que trata este artigo, a Escola 

Ambiental do Estado do Maranhão observará os princípios, objetivos fundamentais e as 

diretrizes da Política Estadual de Educação Ambiental e do Plano Estadual de Educação 

Ambiental. 

Seção I 

Do Eixo Educação Ambiental Não Formal 

Art. 5º O Eixo Educação Ambiental Não Formal tem por objetivo específico 

expandir as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, difundindo, nas diversas regiões do Estado, suas ações 

e práticas educativas voltadas à sensibilização, conscientização, mobilização e formação 

coletiva para proteção, preservação e defesa do meio ambiente, bem como à melhoria da 

qualidade da vida, prioritariamente das populações socioeconomicamente vulneráveis. 

Art. 6º O Eixo Educação Ambiental Não Formal abrange as seguintes ações: 

I - implementação de projetos voltados à cidadania ambiental de grupos, 

coletivos, comissões, associações ou indivíduos, com a mobilização para o enfrentamento das 

questões socio-ambientais; 

II - pesquisa, divulgação e valorização dos saberes ambientais das populações 

tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e agricultores familiares no uso e manejo de 

recursos naturais, bem como capacitação dos mesmos para o manejo comunitário e práticas 

produtivas sustentáveis; 

III - apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável, com foco no ecoturismo de 

base comunitária, neste caso com participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR; 

IV - fomento de projetos voltados para apoio à conservação e recuperação 

ambiental, por meio do Programa Maranhão Verde; 

V - apoio a processos de educomunicação ambiental, por meio da elaboração de 

materiais educativos a ser distribuídos nas comunidades e nas escolas. 

Seção II 

Eixo Educação Ambiental Formal 

Art. 7º O Eixo Educação Ambiental Formal tem por objetivo a ampliação de projetos, 

programas e ações de Educação Ambiental nos diversos níveis e modalidades de oferta da 

Educação Básica e Profissional, no sentido de favorecer aos estudantes a construção de 

conhecimentos essenciais para inserção no mundo do trabalho com a concepção de preservação 

dos recursos naturais. 
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Parágrafo único. As ações previstas no caput serão executadas pela Secretaria de 

Estado da Educação - SEDUC. 

Art. 8º O Eixo Educação Ambiental Formal abrange as seguintes ações: 

I - oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs) e Oficinas 

Produtivas, no formato de ensino híbrido, relacionadas aos Eixos Tecnológicos de Ambiente e 

Saúde e Recursos Naturais, para a comunidade em geral, visando minimizar impactos 

ambientais e fomentar a geração de trabalho e renda; 

II - oferta de cursos a produtores familiares, com vista à potencialização da 

produção já existente, ao beneficiamento de produtos, à sustentabilidade das atividades, em 

articulação com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, com a Agência 

Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão - AGERP, sindicatos, 

associações e entidades civis; 

III - desenvolvimento de projetos sustentáveis nas escolas de ensino médio e 

unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, com 

abordagem transdisciplinar da Educação Ambiental no currículo escolar, viabilizando aos 

estudantes ampliação de atitudes e iniciativas para revitalização de espaços ambientais 

protegidos, preservação e/ou recuperação de rios, lagos e praias, reciclagem do lixo orgânico 

(compostagem), entre outras; 

IV - promoção da educação ambiental e científica, sócio-ocupacional e 

desenvolvimento sustentável, que culmine em produção de horta escolar e iniciativas similares; 

V - formação continuada aos profissionais da educação da rede estadual e das 

redes municipais do Maranhão. 

 

Seção III 

Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Art. 9º O Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação tem por objetivo ampliar as ações de 

educação e gestão ambiental no ensino superior e nas empresas. 

Parágrafo único. As ações previstas no caput serão executadas pela Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, em conjunto com a Universidade Estadual 

do Maranhão - UEMA, com a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL e com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão - FAPEMA. 

Art. 10. O Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação abrange as seguintes ações: 

I - projetos de extensão das instituições de ensino superior que promovam a 

capacitação de multiplicadores da temática de educação ambiental, dentre outras; 

II - projetos de extensão voltados para a criação de quintais produtivos, agricultura 
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agroecológica, bioconstruções e recuperação com sistemas agroflorestais; 

III - projetos de pesquisas desenvolvidos nas instituições de ensino superior, por 

meio de editais específicos da FAPEMA; 

IV - acompanhamento técnico por pesquisadores e estudantes universitários às 

ações de educação ambiental em curso no âmbito da Escola Ambiental do Maranhão. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Caberá à Secretaria de Estado de Governo – SEGOV a gestão da Escola 

Ambiental do Estado do Maranhão, bem como a coordenação das ações relacionadas aos 

respectivos eixos de atuação. 

Art. 12. As ações relacionadas à atuação da Escola Ambiental do Estado do Maranhão 

serão custeadas com recursos consignados no orçamento da Secretaria de Estado de Governo - 

SEGOV, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, da Secretaria 

de Estado da Educação - SEDUC, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação- 

SECTI, da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR e de seus respectivos órgãos e entes 

vinculados, podendo os servidores dessas instituições ser utilizados no cumprimento das es- 

tratégias da Escola Ambiental. 

Art. 13. A Escola Ambiental do Estado do Maranhão poderá celebrar parcerias 

administrativas com órgãos dos demais Poderes do Estado, com outros entes da Federação, com 

empresas e com entidades da sociedade civil, a exemplo do Fórum Estadual de Educação 

Ambiental. 

Art. 14. 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, 19 

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

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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38. Lei nº 11380 DE 15 de dezembro de 2020 

Institui o Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores 

Maranhenses enquanto vigentes os efeitos da 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 Fica instituído o Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores 

Maranhenses, que consiste na cooperação entre Poder Público e catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis com vistas ao apoio no enfrentamento das adversidades sociais 

decorrentes da pan- demia da COVID-19 e ao incremento das atividades de reutilização, 

reciclagem e tratamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único. A cooperação a que se refere o caput ocorrerá por meio da prestação 

de serviços ambientais e de cidadania no Estado do Maranhão pelos catadores maranhenses, 

como contrapartida ao apoio governamental. 

Art. 2º O Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores Maranhenses tem 

por objetivos: 

I - proteger o meio ambiente; 

II - promover a segurança alimentar, o fortalecimento organizativo e produtivo do 

segmento dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; 

III - contribuir para que os catadores de resíduos sólidos laborem em condições dignas. 

Art. 3º O apoio financeiro aos participantes do Programa Estadual de Incremento à 

Renda dos Catadores Maranhenses dar-se-á mediante pagamento, pela Secretaria de Estado do 

Trabalho e da Economia Solidária - SETRES, de auxílio mensal no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 

Parágrafo único. O Auxílio Financeiro a que se refere o caput será pago, enquanto 

vigentes os efeitos da pandemia da COVID-19, aos catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis devidamente associados ou cooperados, residentes no Estado e envolvidos na 

prestação de serviços ambientais e de cidadania. 

Art. 4º O Poder Executivo, por meio da SETRES, distribuirá aos catadores 

maranhenses, por meio de suas associações ou cooperativas, equipamentos de proteção 

individual (EPIs), de acordo com as especificações e normas técnicas aplicáveis. 

Art. 5º Serão beneficiados com o Auxílio Financeiro, desde que comprovado o 

rendimento mínimo de atividade em serviço ambiental e de cidadania, os catadores pertencentes 

às associações e às cooperativas beneficiárias do Projeto Pró-Catador, conforme relação 

constante do Anexo Único desta Lei. 
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Parágrafo único. Para valer-se do benefício, as associações e cooperativas a que se 

refere caput deverão manter-se em dia no cumprimento das obrigações necessárias ao seu 

regular funcionamento, sem prejuízo da necessidade de observância de outras obrigações 

constantes em regulamento. 

Art. 6º Outras associações e cooperativas poderão ser incluídas no Programa de que 

trata esta Lei mediante processo de seleção deflagrado com a publicação do edital de 

convocação no Diário Oficial do Estado, o qual conterá os critérios para habilitação. 

§ 1º O catador poderá se inscrever por meio da associação ou cooperativa a que esteja 

vinculado, desde que esta esteja legalmente constituída e em regular funcionamento. 

§ 2º Realizada a inscrição do catador, a avaliação quanto ao preenchimento dos critérios 

de habilitação será de responsabilidade da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia 

Solidária - SETRES, considerando o disposto no edital de convocação. 

§ 3º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxima de beneficiários 

à vista das limitações orçamentárias e financeiras. 

Art. 7º Sem prejuízo de outras condições previstas em edital, o pagamento do auxílio 

ao catador devidamente habilitado dependerá da comprovação do cumprimento de rendimento 

mínimo. 

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se rendimento mínimo o volume mínimo de 

resíduos sólidos recolhidos para reutilização, reciclagem e tratamento. 

§ 2º A comprovação do rendimento mínimo a que se refere o § 1º deste artigo dar-se-á 

mediante declaração da associação ou cooperativa a que pertence o catador beneficiado, por 

meio da qual será atestado o cumprimento da demanda solicitada. 

§ 3º Na impossibilidade de comprovação na forma do § 2º deste artigo, é admitida, 

para fins de pagamento do auxílio, a aferição do rendimento mínimo diretamente pela SETRES, 

mediante Relatório escrito. 

Art. 8º O saque dos recursos do auxílio por seus beneficiários será efetuado por meio 

de cartão magnético distribuído pela SETRES, após fornecimento do material pela instituição 

finan ceira contratada para a operação. 

Art. 9º Para a boa execução do Programa, o Poder Executivo prestará, direta ou 

indiretamente, assessoria técnica às associações, cooperativas e aos catadores, no que tange aos 

procedimentos de inscrição, uso do sistema que será utilizado, sanará dúvidas sobre os critérios 

de habilitação, bem como contribuirá para o fortalecimento institucional desses organismos. 

Art. 10. Fica criada, no âmbito do Programa Estadual de Incremento à Renda dos 

Catadores Maranhenses, a Carteira Estadual do Catador, que tem por finalidade identificar os 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, bem como garantir-lhes acesso livre a eventos 

culturais, esportivos e religiosos realizados no Estado para fins de coleta dos resíduos sólidos. 
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Parágrafo único. A Carteira Estadual do Catador será emitida pela SETRES, que 

disporá sobre as respectivas condições de uso. 

Art. 11. Além das medidas de controle de responsabilidade da Secretaria de Estado do 

Trabalho e da Economia Solidária - SETRES, o Programa Estadual de Incremento à Renda dos 

Catadores Maranhenses contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de Estado da 

Transparência e Controle - STC. 

Art. 12. A fraude cometida, por pessoa jurídica ou física, relativamente ao 

preenchimento ou manutenção de quaisquer das condições necessárias para participação no 

programa enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) vezes o valor total dos benefícios 

concedidos em face da fraude e encerra a participação no Programa. 

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado do Trabalho e da 

Economia Solidária - SETRES, mediante processo administrativo com contraditório e ampla 

defesa, sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis. 

Art. 13. Para execução do Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores 

Maranhenses, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES poderá 

contar com o apoio institucional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

- SEMA. 

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES, as quais 

poderão ser suplementadas, se necessário, e não inviabilizam a concorrência de outras fontes 

privadas. 

Art. 15. 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 dispu- 

ser a Lei Orçamentária Anual. 

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o disposto nesta 

Lei.  

Art. 17. 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, 15 

DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 
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FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 
ANEXO PUBLICADO NO DOE DE 16/12/2020 

 

 

 

39. LEI Nº 11.425, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

Institui o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) 

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 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Agente Jovem 

Ambiental (AJA), que tem por finalidade promover a inclusão social e ambiental de jovens 

maranhenses por meio do estímulo à participação em projetos socioambientais sustentáveis, 

visando contribuir com a preservação do meio ambiente, estimular o protagonismo juvenil e o 

desenvolvimento de competências e habilidades, além de ampliar as oportunidades de geração 

de renda e melhoria da qualidade de vida. 

Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, sob coordenação técnica da Escola Ambiental 

do Ma ranhão. 

Art. 2º Constituem objetivos específicos do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA): 

I - capacitar os jovens no que tange às políticas de desenvolvimento sustentável 

e demais ações relacionadas à educação ambiental, bem como contribuir para a inclusão social 

e ambiental de jovens maranhenses; 

II - incentivar a participação dos jovens em suas comunidades, buscando 

conscientizar a população local da importância da união em torno de ações que resguardem a 

sustentabilidade ambiental; 

III - propiciar o desenvolvimento da autoestima e do sentimento de pertencimento 

familiar e comunitário com vistas a uma perspectiva positiva de vida pelos jovens participantes 

do Programa; 

IV - qualificar social e profissionalmente jovens por meio de ações socioambientais; 
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V - contribuir para a efetivação da Política e do Plano Estadual de Educação 

Ambiental do Maranhão. 

CAPÍTULO II 

DO PÚBLICO-ALVO, DA SELEÇÃO E DO MODO DE ATUAÇÃO 

 

Seção I 

Do Público-Alvo 

 

Art. 3º O Programa Agente Jovem Ambiental terá como público-alvo jovens residentes 

em municípios do Estado que possuam entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos de idade, 

egressos ou matriculados no ensino médio em escola pública. 

§ 1º O jovem atendido pelo Programa será, para os fins legais, qualificado como Agente 

Jovem Ambiental (AJA). 

§ 2º As vagas serão distribuídas de forma proporcional à população de cada localidade, 

sendo assegurado o mínimo de 03 (três) agentes jovens ambientais nos municípios de menor 

número populacional, conforme regulamento. 

Seção II 

Da Seleção 

 

Art. 4º São requisitos para habilitação no Programa: 

I - possuir idade entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos; 

II - estar matriculado ou ter concluído o ensino médio em escola pública. 

§ 1º O Edital de Chamamento poderá estabelecer critérios adicionais aos requisitos a 

que se refere o caput, bem como disporá sobre os procedimentos e fases do processo de seleção, 

sendo facultada a previsão de etapa de entrevista, de caráter classificatório, para fins de 

qualificação do Agente Jovem Ambiental. 

§ 2º Também constarão do Edital de Chamamento os direitos e os deveres do Agente 

Jovem Ambiental. 

Seção III 

Do Modo de Atuação 

 

Art. 5º O ingresso na condição de Agente Jovem Ambiental será formalizado mediante 

celebração, junto à SEMA, de Termo de Admissão. 

Art. 6º Para viabilizar o desempenho de suas funções, o Agente Jovem Ambiental fará 

jus a auxílio financeiro mensal, a ser pago por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais - SEMA, cuja forma de pagamento e condições de percepção serão 

definidos no Edital de Chamamento. 

Parágrafo único. O auxílio financeiro mensal terá o valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), podendo ser reajustado por Decreto do Poder Executivo. 
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Art. 7º O Agente Jovem Ambiental atuará na promoção de ações ambientais em espaços 

públicos, buscando, em especial: 

I - mobilizar as populações do entorno dos respectivos espaços, ajudar na 

organização de eventos educativos e promover ações de educação ambiental junto à 

comunidade; 

II - ajudar na recuperação de áreas degradadas, auxiliando a gestão pública nas 

ações de manejo das áreas verdes protegidas e buscando recuperar a vegetação ou acelerar seu 

crescimento para o restabelecimento de suas condições naturais; 

III - apoiar a gestão ambiental no desenvolvimento de ações voltadas à proteção do 

meio ambiente e na defesa de espaços especialmente protegidos; 

IV - contribuir na execução de projetos de educação ambiental, apoiando o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental com vistas a ampliar a consciência 

ambiental das comunidades, a exemplo da coleta seletiva, arborização, campanha contra o 

abandono de animais, contra ocupações irregulares em Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e em defesa de recursos hídricos; 

V - colaborar para conservação da biodiversidade do Maranhão, mediante 

execução de ações que promovam, respeitem e valorizem os recursos naturais e ecossistemas, 

bem como com a realização de atividades de reflorestamento, de proteção de espécies da fauna 

e flora e de manejo sustentável nos espaços naturais. 

Parágrafo único. As ações realizadas pelos Agentes Jovens Ambientais deverão ser 

comprovadas e mensuradas mediante indicadores objetivos que considerem a participação 

como ouvinte em palestras ou cursos especializados, a participação como ministrante de 

palestras ou cursos específicos, atividades de plantio de árvores, atividades de reutilização ou 

reciclagem de resíduos sólidos, entre outras modalidades previstas em regulamento. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º Para execução e aprimoramento das ações pertinentes ao Programa Agente 

Jovem Ambiental, o Poder Executivo, por meio da SEMA, poderá celebrar parcerias com 

entidades privadas ou públicas, de quaisquer esferas de governo, inclusive para fins de 

cofinanciamento.  

Art. 9º As despesas decorrentes da execução do Programa de que trata esta Lei correrão 

por conta de receitas consignadas no orçamento da SEMA, sem prejuízo de outras fontes 

públicas ou privadas, inclusive oriundas de emendas parlamentares. 

Art. 10. 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, 25 DE 

MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚ BLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
40. LEI Nº 11.466, DE 4 DE MAIO DE 2021 

 
Institui, em todo território Maranhense, o selo "PET 

Friendly" como forma de certificação oficial aos 

estabelecimentos privados ou públicos que promovam o 

bem- estar animal. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber a todos os seus 

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

 
Art. 1º Fica instituído a criação do selo "PET Friendly", a ser realizado no Estado do 

Maranhão, com o objetivo de certificação oficial, lojas, bares e restaurantes que autorizem a 

entrada, circulação e permanência de animais de estimação acompanhado dos donos. 

 
Art. 2º (Vetado). 

 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor após 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 MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 
FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 
MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 
41. LEI No 11.468, DE 7 DE MAIO DE 2021 

 
Institui o Selo Vida Verde, a ser concedido às empresas 

privadas que comprovem a adoção de práticas de 
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sustentabilidade ambiental, no Estado do Maranhão, e dá 

outras providências 

 
O Governador do Estado do Maranhão, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Selo Vida Verde, a ser concedido às empresas privadas 

instaladas no Estado do Maranhão que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade 

ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço. 

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, entende-se por práticas de 

sustentabilidade ambiental aquelas que contribuam para um meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado e que não acarretem degradação ambiental. 

Art. 2º A empresa detentora do Selo Vida Verde poderá utilizá-lo em suas peças 

publicitárias.  

Art. 3º A forma e os critérios de concessão, o prazo de validade e as demais 

especificações do Selo Vida Verde serão definidos em regulamento próprio a ser editado pelo 

Poder Executivo.  

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, 7 

DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

42. LEI No 11.513, DE 19 DE JULHO DE 2021 

Acrescenta dispositivos à Lei no 10.169, 05 de dezembro 

de 2014, que dispõe sobre a proteção a todos os animais, 

no âmbito estadual, alterada pela Lei no 10.412, de 5 de 

janeiro de 2016. 

 

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 Acrescente-se ao art. 3º da Lei nº 10.169, 05 de dezembro de 2014, alterada 
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pela Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016, os §§§ 3º, 4º e 5º, com a seguinte redação: 

“Art. 3º (...) 

(...) 

§ 3º Fica instituído o serviço de Disque Denúncia de Maus Tratos e abandono de 

Animais, para receber denúncias referentes à violência ou crueldade praticada contra animais. 

§ 4º O serviço a ser criado visa à proteção de nossa fauna, por meio de ações 

fiscalizadoras promovidas por instituições do estado, a partir de denúncias feitas por qualquer 

cidadão, por meio dos órgãos de comunicação, telefone, e-mail, carta ou qualquer outra forma 

de comunicação, levadas ao poder público. 

§ 5º O Estado poderá realizar convênios com Município, visando à instituição de uma 

política conjunta de apuração das denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos 

fiscalizadores competentes.” 

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, 19 

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 

 

 

 

 

 
43. LEI Nº 11.578, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Institui a Política de Redução das Emissões de Gases de 

Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da 

Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de 

Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e 

do Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), 

da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Ma- ranhão, 

denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e 

altera a Lei Estadual no 11.000, de 02 de abril de 2019, 
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para ampliar o escopo de atuação da Maranhão Parcerias 

- MAPA. 

 

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 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei institui a Política de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa 

Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de 

Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono 

Flo- restal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) do Estado do Maranhão, denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ e 

PSA, e altera a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo de atuação 

da Mara- nhão Parcerias - MAPA. 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - ativos ambientais: bens intangíveis e incorpóreos transacionáveis oriundos de 

atividades de preservação, proteção e recuperação ambiental, representados em títulos e/ou 

certificados públicos ou privados verificáveis, autenticados, registrados e custodiados como 

ativos de natureza econômica, conforme legislação de regência; 

II - pagamento por serviços ambientais (PSA): transação contratual por meio da 

qual um pagador, beneficiário ou usuário de serviços ambientais, transfere, a um provedor de 

tais serviços, recursos financeiros ou outra forma de remuneração, nas condições acertadas, 

respeitada s as disposições legais e regulamentares pertinentes. 

III - REDD+: incentivo concebido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, especialmente na 19ª Conferência das Partes (COP-19), com 

o Marco de Varsóvia, relacionado a ações e atividades desenvolvidas com vistas à redução das 

emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da 

conservação dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável de florestas e do aumento 

de estoques de carbono florestal; 

IV - serviços ambientais: ações de recuperação, conservação ou melhoramento do 

meio ambiente realizadas como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente 

sustentável, a teor daquelas previstas no art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, sem prejuízo das disposições contidas nesta Lei e nos atos normativos dela 

decorrentes. 

 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre os demais conceitos e 

definições aplicáveis ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, tendo 

como fundamento as legislações federais, estadual e os tratados e convenções internacionais 

acerca do tema, de modo a orientar a fiel execução desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA JURISDICIONAL DE REDD+ E PSA DO ESTADO DO MARANHÃO 
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Seção I 

Da Finalidade, Objetivos, Princípios e Diretrizes 

 

Art. 3º O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, parte integrante do processo de 

planeja mento, desenvolvimento e modernização, tem por finalidade estabelecer as bases 

políticas, estratégicas, programáticas e estruturantes para um processo permanente e integrado 

de redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da 

degradação florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do Manejo 

Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), bem 

como de Gestão dos Ativos Ambientais e de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do 

Estado do Maranhão. Parágrafo único. O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 

do Maranhão: 

I - será implementado de forma integrada e em consonância com os 

compromissos, objetivos, finalidades, metas, estratégias e projetos prioritários no âmbito dos 

compromissos nacionais e internacionais do Brasil em matéria ambiental, harmonizando-se 

com as normas constitucioais e infraconstitucionais vigentes, em nível federal e estadual, 

especialmente com as seguintes: 

a) Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências; 

b) Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências; 

c) Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa, e dá outras providências; 

d) Decreto Federal nº 10.144, de 28 de novembro de 2019; 

e) Lei Estadual nº 9.412, de 13 de julho de 2011, que regulamenta a Compensação 

Ambiental no âmbito do Estado do Maranhão; 

f) Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril de 1992, que institui o Código de Proteção 

de Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos 

recursos naturais do Estado do Maranhão; 

g) Lei Estadual nº 8.528, de 07 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política 

Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão; 

h) Lei Estadual nº 9.413, de 13 de julho de 2011, que regulamenta o art. 241 da 

Constituição do Estado do Maranhão, o Capítulo III, Seção VII da Lei Estadual nº 5.405, de 08 

de abril de 1992, o Capítulo II, Seção VIII do Decreto Estadual nº 13.494, de 12 de novembro 

de 1993, e institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão 

e dá outras providências; 

i) Lei Estadual nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que institui o Programa 
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Maranhão Verde. 

II - consiste em um dos instrumentos de alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) em âmbito estadual, convergindo para a realização dos 

compromissos globais estabelecidos no Acordo de Paris, decorrente da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e internalizado no ordenamento jurídico 

nacional por meio do Decreto Legislativo Federal nº 140, de 2016, e para o cumprimento das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas; 

III - deverá primar pelo respeito das salvaguardas socioambientais, visando 

assegurar a manutenção da biodiversidade, a conservação das florestas naturais e da vegetação 

nativa, a melhoria da qualidade de vida e os direitos dos Povos Indígenas e demais Povos e 

Comunidades Tradicionais, bem como pelo cumprimento das orientações contidas nas 

Salvaguardas de Cancun. 

Art. 4º Constituem objetivos do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão, sem prejuízo de outros estabelecidos em regulamento: 

I - incentivar a manutenção e a provisão de serviços ambientais e estoque de 

carbono florestal e de vegetação nativa no território estadual; 

II - criar instrumentos econômico-financeiros, públicos e privados, que 

contribuam para a conservação e manutenção dos serviços ambientais, assim como para a 

redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE); 

III - criar sistema jurisdicional composto por programas, subprogramas e projetos 

voltados para o incentivo à manutenção e provisão de serviços ambientais e para a Redução das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, 

da conservação dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável de florestas e do 

aumento de estoques de carbono florestal (REDD+); 

IV - promover a execução de ações de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas por meio da conservação e melhoria dos serviços ambientais; 

V - valorizar e valorar ativos ambientais existentes no território do Estado do 

Maranhão, tais como o carbono retido pela floresta e vegetação nativa, a biodiversidade, os 

serviços hídricos, as belezas cênicas, dentre outros, com base em metodologias de estoque e 

fluxo desses ativos;  

VI - valorizar e valorar os ativos dos povos e comunidades tradicionais, os povos 

indígenas e os seus conhecimentos tradicionais quanto ao seu papel para a manutenção dos 

serviços ambientais, bem como contribuir para a garantia de seus direitos sociais, territoriais e 

culturais e para o desenvolvimento sustentável; 

VII - garantir a compatibilidade e integração dos objetivos, normas, metodologias e 

atividades de REDD+ com as iniciativas pertinentes de níveis internacional, nacional, estadual, 

municipal, assim como no âmbito de programas e de projetos; 

VIII - realizar e aprimorar o monitoramento e a transparência de informações sobre 
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as emis- sões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação 

florestal, e das ações destinadas a reduzi-las; 

IX - primar pela aplicação dos princípios e critérios de salvaguardas 

socioambientais e pelo consentimento livre, prévio e informado dos Povos e Comunidades 

Tradicionais e dos Povos Indígenas, envolvidos nos planos, programas, subprogramas e 

projetos decorrentes desta Política relativos a esses beneficiários; 

X - fomentar a criação de novos negócios, trabalho e renda oriundos dos ativos 

ambientais, bem como fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e de baixas emissões de gases 

de efeito estufa. 

 

Art. 5º Os planos, programas, subprogramas, projetos, ações e serviços relativos ao 

Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão serão concebidos, 

desenvolvidos e executados de acordo com princípios e diretrizes previstos nesta Lei, sem 

prejuízo de outros que vieram serem estabelecidos em regulamento. 

 

§ 1º São princípios do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão: I - do desenvolvimento sustentável; 

II - da precaução e da prevenção; 

III - da transparência e da informação;  

IV - do poluidor-pagador; 

V - do usuário-pagador;  

VI - do protetor-recebedor;  

VII - da equidade; 

VIII - da segurança jurídica;  

IX - da eficiência. 

§ 2º Constituem diretrizes do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 

do Maranhão: 

I - complementariedade e compatibilidade das ações de REDD+ e PSA com as 

normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, comunicando-se com as políticas, 

planos e programas florestais, de prevenção e controle do desmatamento e de conservação da 

biodiversidade, implementadas por outros entes da Federação, bem como os instrumentos e 

acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário em matéria ambiental; 

II - a existência e funcionamento de estruturas transparentes e eficazes de 

gestão, observada a legislação correlata, de maneira a fortalecer o acesso público à 

informação, especialmente quanto à alocação de recursos; 

III - a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
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da sociedade;  

IV - a valorização do trabalho humano, conforme os ditames da justiça social; 

V - o respeito aos conhecimentos, direitos e modo de vida dos povos indígenas, 

populações tradicionais e agricultores familiares, incluindo a participação dos diferentes 

segmentos da sociedade brasileira nas ações de REDD+ e PSA. 

Seção II 

Da Governança e Arranjo Institucional de Implementação do Sistema Jurisdicional de 

REDD+ e PSA 

Art. 6º A governança e o arranjo institucional de implementação do Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA a que se refere esta Lei serão compostos pelas seguintes 

instâncias e órgãos: 

I - Conselho Deliberativo do REDD+ 

e PSA;  

II - Comitê de Coordenação; 

III - Comitê Consultivo de Povos Indígenas, Agricultura Familiar e Populações 

Tradicionais;  

IV - Comitê Técnico e Científico Independente; 

V - Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário e Registro;  

VI - Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão Financeira;  

VII - Órgãos de Execução dos Programas, Subprogramas e Projetos; e 

VIII - Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas. 

Art. 7º O Conselho Deliberativo do REDD+ e PSA terá como atribuição precípua o 

estabelecimento de diretrizes, orientações estratégicas, bem como a deliberação sobre a 

implementação e o funcionamento do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão. 

Art. 8º O Comitê de Coordenação exercerá a coordenação-geral do Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA com a finalidade de articular, integrar, avaliar e zelar pela 

eficiência e a implementação da Política e seus respectivos planos, programas e subprogramas. 

 

Art. 9º O Comitê Consultivo de Povos Indígenas e o de Agricultura Familiar e 

Populações Tradicionais terá por finalidade discutir e subsidiar os processos de concepção dos 

planos, programas, subprogramas e projetos, orientar consultas públicas, debater e atuar na 

consolidação das salvaguardas, na governança, bem como promover a participação destes 

segmentos no âmbito desta Política. 

 

§ 1º O Comitê a que se refere o caput será composto por representantes da Comissão 
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Estadual de Políticas Públicas para Povos Indígenas do Maranhão (COEPI-MA) e pelo 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Maranhão (CEDRUS-

MA) ou outros que vierem a ser constituídos em substituição. 

 

§ 2º A coordenação dos trabalhos a ser realizados pelo Comitê Consultivo de Povos 

Indígenas, Agricultura Familiar e Populações Tradicionais será exercida pela Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP e pela Secretaria de Estado 

da Agricultura Familiar - SAF, que tomarão as providências necessárias ao fiel cumprimento 

dos trabalhos, incluindo as regulamentações necessárias para cada temática de suas 

competências. 

 

 Art. 10. O Comitê Técnico e Científico Independente, órgão de natureza consultiva, 

terá por finalidade assessorar e subsidiar as instâncias e órgãos de governança do Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão a respeito dos métodos, parâmetros e 

critérios técnicos e científicos adotados no âmbito deste Sistema. 

 

§ 1º O Comitê a que se refere o caput, vinculado ao Órgão Regulatório, de Controle, 

Monitoramento, Inventário e Registro, será composto por membros nacionais e/ou 

internacionais de notório saber e especialistas nas áreas técnicas, científicas, econômicas e 

jurídicas atinentes aos temas e setores de que trata a presente Lei 

 

§ 2º Os membros do Comitê Técnico e Científico Independente serão nomeados pelo 

Governador do Estado. 

 

Art. 11. O Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário e Registro terá 

por finalidade precípua realizar o monitoramento da redução de emissões de gases de efeito 

estufa, regulação do registro dos serviços ecossistêmicos e acompanhar o cumprimento das 

metas e objetivos estabelecidos em cada um dos programas, subprogramas e/ou projetos. 

 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

- SEMA exercerá a função de Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário e 

Registro.  

 

Art. 12. O Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão Financeira 

tem por finalidade precípua gerir e alienar os ativos e créditos resultantes dos serviços e 

produtos ambientais e de redução de emissões por desmatamento e degradação (REDD+) 

oriundos dos programas, subprogramas, planos e projetos relacionados ao do Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão 

 

§ 1º A Maranhão Parcerias (MAPA) exercerá a função de Órgão de Comercialização, 

Mercados, Fomento e de Gestão Financeira, na medida de suas atribuições institucionais, 

devendo atuar, especialmente, para a criação de arranjos financeiros, econômicos e de 

investimentos verdes e desenvolvimento de estratégias voltadas à mobilização e captação de 

recursos financeiros e investimentos. 

 

§ 2º Para cumprimento de suas atribuições, a MAPA poderá, quando for conveniente, 

em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica ou jurídica, delegar ou conceder 
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a terceiros a realização de atividades de cunho operacional, podendo ainda se associar mediante 

instituição de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais. 

 

§ 3º A delegação, concessão ou associação a que se refere o § 2º deste artigo não 

compreenderá matérias de competência exclusiva da MAPA, incluindo-se a edição de atos de 

caráter normativo e a decisão de recursos administrativos. 

 

Art. 13. Os Órgãos de execução dos programas, subprogramas e projetos no âmbito 

deste Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA atuarão conforme pertinência temática, 

especialmente a aderência do escopo de atuação de cada órgão ou entidade com os objetivos 

dos programas, subprogramas e projetos, conforme dispuser o ato regulamentar. 

 

Art. 14. O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas terá por finalidade acompanhar 

implementação da política instituída por esta Lei, sem prejuízo das disposições contidas na Lei 

Estadual nº 10.161, de 26 de novembro de 2014. 

 

Art. 15. Ato do Poder Executivo regulamentará a estrutura, funcionamento e demais 

especificações pertinentes aos órgãos e instâncias do arranjo institucional e governança do 

Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão. 

 

Seção III 

Dos Programas 

 

Art. 16. Para a implementação do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 

do Maranhão, ficam criados os seguintes programas: 

 

I - Programa Carbono Florestal e de Vegetação Nativa; 

 

II - Programa de Apoio e Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais, dos 

Povos Indígenas e do Conhecimento Tradicional Associado às Atividades de Redução de 

Emissões de GEEs; 

 

III - Programa dos Serviços Ambientais das Unidades de Conservação e 

Valorização da Biodiversidade; 

 

IV - Programa Estadual de Bioeconomia Associada à Conservação e Uso 

Sustentável dos Recursos Naturais; 

 

V - Programa de Conservação dos Serviços Hídricos; 

VI - Programa de Valorização do Ambiente Costeiro Marítimo;  

VII - Programa de Conservação e Uso do Solo; 

VIII - Programa de Beleza Cênica e Turismo Sustentável; 

IX - Programa de Incentivo e Harmonização de Projetos Privados;  
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X - Programa de Resiliência Climática e Saúde Pública; 

XI - Programa da Agricultura de Baixo Carbono; 

XII - Programa de Inclusão Socioprodutiva e geração de renda para a Agricultura 

Familiar, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais; 

XIII - Programa de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. 

§ 1º Decreto do Poder Executivo definirá e regulamentará as finalidades, metodologias 

e demais especificações pertinentes aos Programas do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA 

do Estado do Maranhão a que se refere o caput deste artigo 

§ 2º O Poder Executivo, mediante ato próprio, poderá instituir novos programas, bem 

como promover a extinção superveniente dos Programas a que se referem os incisos do caput 

deste artigo, ou remodelá-los, sem prejuízo da atuação da MAPA em programas desenvolvidos 

por outros entes da federação, observada a legislação correlata, contrato ou instrumento 

congêne- re subscrito pela estatal. 

 

Seção IV 

Dos Instrumentos 

 

Art. 17. O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão será 

composto pelos seguintes instrumentos: 

I - Instrumentos de Planejamento; 

II - Contabilidade Estadual de REDD+; 

III - Reserva Estadual de REDD+ e PSA do Maranhão; 

IV - Instrumentos de Medição, Registro e Verificação (MRV); 

V- Instrumentos Econômicos (de fomento, incentivo, gestão financeira e captação 

público e privada); 

VI - Gestão de recursos, bens e serviços; 

VII - Instrumentos Econômicos e Não Econômicos de Distribuição e Repartição de 

Benefícios; 

VIII - Instrumentos Tributários e de Incentivo; 

IX - Instrumentos de Salvaguardas Socioambientais, Gestão de Riscos 

Socioambientais e de Resolução de Conflitos; 

X - Instrumentos de Inventário, Cadastro e Registro;  

XI - Instrumentos de Cooperação Técnico-Científica; 

XII - Instrumentos de Cooperação Internacional, Nacional e Subnacional; 
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XIII Instrumentos Administrativos de Inventário, de Certificação e de 

Comercialização dos Ativos; 

XIV - Inventários Estaduais e Sistema de Informação de Serviços Ambientais;  

XV - Instrumentos de Promoção, Divulgação e Educação Ambiental; 

XVI - outros instrumentos a serem definidos ante as características específicas do Estado do 

Maranhão. 

Parágrafo único. Decreto regulamentará os instrumentos do Sistema Jurisdicional de 

REDD+ e PSA do Estado do Maranhão. 

Seção V 

Arranjo Financeiro e Mecanismos Econômicos de Fomento, Incentivo, Captação de 

Recursos 

 

Art. 18. A MAPA, na qualidade de Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e 

de Gestão Financeira, conduzirá o arranjo financeiro do Sistema Jurisdicional de REDD+ e 

PSA do         Estado do Maranhão, pautando-se na eficiência administrativa, na forma estabelecida 

em ato regulamentar do Poder Executivo, devendo ser adequadamente estruturada para 

cumprir tal            desiderato. 

§ 1º A MAPA poderá ser remunerada pelo exercício das atribuições conferidas pela 

presente Lei, especialmente por resultados ou performance, ficando autorizado inclusive o 

estabelecimento de taxa de administração pela referida empresa estatal. 

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à MAP, na qualidade de Órgão de 

Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão Financeira, a título de subvenção econômica, 

recursos financeiros, inclusive os provenientes dos instrumentos econômicos e financeiros 

previstos nesta Lei, por meio de aportes orçamentários, convênios ou instrumentos congêneres, 

nos termos da legislação vigente. 

Art. 19. Constituem mecanismos e instrumentos econômico-financeiros para o 

fomento, incentivo e captação de recursos, nacionais e internacionais, de origem pública e/ou 

privada, com vistas à implementação do Sistema de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão: 

I - recursos orçamentários; 

II - fundos de fomento e de investimento; 

III - plataformas de comercialização dos créditos certificados oriundos dos 

serviços ambientais; 

IV - valores mobiliários verdes, nos termos da Lei Federal nº 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, e outros títulos públicos; 

V - recursos provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais nacionais e 

internacionais de financiamento de ações de mitigação ou de ajustes, contratos de gestão e 

convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 
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distrital ou municipal;  

VI - parcerias público-privadas e outras formas associativas, societárias ou 

contratuais, incluindo a parceria estratégica de que trata o art. 28, § 3º, inciso II, da Lei nº 

Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 

VII - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou 

privadas;  

VIII - investimentos privados; 

IX - outros que vierem a ser criados por ato do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, os recursos auferidos no âmbito 

do Sistema de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão serão alocados conforme critérios 

definidos pelo Poder Executivo. 

 

Art. 20. Fica criado o Fundo Estadual de REDD+ e PSA, com a finalidade de promover 

a mitigação das mudanças climáticas, adaptação aos seus impactos e a recuperação, manutenção 

e melhoria dos serviços ambientais, bem como a execução de programas vinculados ao Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão. 

 

§ 1º Além dos recursos decorrentes das operações com créditos de carbono, pagamento 

por serviços ambientais e redução da emissão de gases de efeito estufa, constituem receitas do 

Fundo Estadual de REDD+ e PSA: 

 

I - dotações orçamentárias próprias do Estado; 

II - doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer outras 

transferências de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou 

estrangeiras; 

III - rendimentos de qualquer natureza, auferidos da aplicação dos 

recursos do Fundo; IV - outros recursos que lhe forem destinados. 

§ 2º As receitas do Fundo Estadual de REDD+ e PSA serão usadas em ações que 

tenham por escopo o cumprimento das finalidades a que se refere o caput deste artigo. 

Seção VI 

Gestão e Comercialização de Ativos Ambientais 

 

Art. 21.   Caberá à MAPA, nos termos desta Lei e das normas pertinentes, gerir e 

alienar, por si ou por agentes executores habilitados para tal finalidade, em condições e por 

tempo determinado, créditos regularmente certificados decorrentes de produtos e serviços 

ambientais dos quais seja beneficiário ou titular o Estado do Maranhão. 

 

Parágrafo único. O processo de gestão e alienação de ativos a que se refere o caput 

adotará mecanismos, instâncias e práticas de governança, primando-se por soluções 

tempestivas e inovadoras convergentes com as finalidades, objetivos, princípios e diretrizes do 
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Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, e pela estabilidade e coerência 

com o ordenamento jurídico. 

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à MAPA, na qualidade de Órgão 

de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão Financeira, os ativos ambientais, créditos 

e outros ativos decorrentes dos serviços ambientais dos quais o Estado do Maranhão seja 

beneficiário ou titular, com a finalidade, dentre outras, de integralização de capital e aplicação 

em projetos e investimentos estratégicos de interesse do Estado, desde que relacionados à 

Política instituída por esta norma, bem como para implementação dos mecanismos e 

instrumentos econômico-financeiros previstos nesta Lei, observando-se, em todo caso, 

procedimentos especiais previstos em Decreto. 

Art. 23. Os ativos ambientais dos quais seja beneficiário ou titular o Estado do 

Maranhão serão alienados em Bolsas de Valores, Mercadorias e de Futuros e instituições de 

mercados de balcão organizado, autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM, no Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE), diretamente com 

interessados nos termos previstos em lei, ou em mercados nacionais ou internacionais, 

observada a legislação vigente. 

Seção VII 

Da Medição, Monitoramento, Relatoria e Verificação – MRV 

 

Art. 24. O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão contará 

com metodologias, instrumentos e protocolos reconhecidos nacional ou internacionalmente, 

aprovados pelo Comitê Técnico e Científico Independente, para a mensuração, relato e 

verificação de redução de emissões de carbono por desmatamento e degradação florestal, com 

transpa- rência, credibilidade e rastreabilidade. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo baixará os atos necessários à orientação e 

disciplina das metodologias, instrumentos e protocolos para a mensuração, relato e verificação 

- MRV do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão. 

 

Seção VIII 

Do Inventário e Certificação 

 

Art. 25. O Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário e Registro, ou 

terceiro delegatário, implementará sistema de coleta, integração, sistematização e 

disponibilização de dados relativos ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão, especialmente sobre os planos, programas e projetos que o integram, conforme 

disposições regulamentares pertinentes. 

 

Parágrafo único. A sistematização a que se refere o caput contemplará a elaboração, 

aprimoramento e atualização de levantamentos, inventários, registros, relatórios e outros 

estudos, físico ou eletrônicos, sobre o Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão, com o objetivo precípuo de conferir segurança e transparência a este e servir de 

insumo à tomada de decisão nas ações governamentais. 

 

Art. 26. O Poder Executivo encarregar-se-á pela regulamentação do processo de 



159 

 

 

Certificação de bens e serviços ambientais previstos nesta Lei ou dela decorrentes, observadas 

as normas técnicas pertinentes, podendo ainda o regulamento dispor sobre a delegação desta 

atribuição a terceiros, inclusive entidades privadas. 

 

Seção IX 

Da Elegibilidade e Condições de Aplicação 

 

Art. 27. Serão elegíveis para políticas, programas, projetos e ações no âmbito do 

Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, pessoas físicas ou jurídicas, 

nacionais ou internacionais, que atendam às especificações e exigências definidas nesta Lei e 

em seu regulamento. 

§ 1º Nos processos de elegibilidade a que se refere o caput, poderá ser estabelecida 

margem de preferência para povos e comunidades tradicionais, especialmente indígenas e 

quilombolas, bem como para agricultores familiares ou assentados da reforma agrária. 

 

§ 2º O desenvolvimento de programas e projetos de REDD+ em propriedades privadas 

está condicionado à comprovação da regularidade fundiária do imóvel, ressaltando-se que a 

transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo com o 

Programa ou Projeto de REDD+, cabendo ao novo adquirente a responsabilidade pela condução 

do projeto cadastrado. 

 

§ 3º Sem prejuízo do disposto em ato regulamentar, a efetiva participação em 

programas, projetos e ações no âmbito do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 

do Maranhão está condicionada à formalização do competente instrumento legal, que poderá 

ter forma de Termo de Adesão. 

 

Seção X 

Repartição de Benefícios 

 

Art. 28. Os benefícios resultantes da implantação e desenvolvimento do Sistema 

Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão serão repartidos, de forma justa e 

equitativa, observando-se a aplicação em programas estratégicos para o Estado do Maranhão. 

§ 1º A repartição entre o pagador, beneficiário ou usuário de serviços ambientais e o 

provedor desses serviços será negociada entre as partes, atendendo a parâmetros de clareza, 

lealdade e transparência nas cláusulas pactuadas, que deverão indicar condições, obrigações, 

tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo. 

§ 2º O Poder Executivo baixará os atos necessários à orientação e disciplina da 

repartição de benefícios resultantes da implantação e desenvolvimento do Sistema Jurisdicional 

de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, definindo critérios e metodologias. 

Seção XI 

Acompanhamento, Avaliação da Política e Metas Estratégicas 

 

Art. 29. No âmbito da Política de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão deverá ser 

implementado sistema destinado ao acompanhamento e avaliação de resultados e impactos, 



160 

 

 

contemplando a análise ex ante e ex post, conforme estabelecido em regulamento, com os 

seguintes objetivos precípuos: 

I - construir uma cultura avaliativa, aperfeiçoando o acompanhamento e o 

controle de resultados da gestão pública, oferecendo à sociedade, de forma transparente, 

informações sobre o Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão; 

II - produzir informações e indicadores, inclusive mediante incremento de séries 

históricas, de forma a subsidiar os processos decisórios e fortalecer arranjos institucionais; 

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 

resultados do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão. 

 

Parágrafo único. O acompanhamento e avaliação de resultados e impactos a que se 

refere o caput será feito em consonância com arranjo institucional previsto nesta Lei, 

respeitando-se as atribuições dos órgãos e instâncias de governança, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-los e subsidiá-los. 

 

Art. 30. Na consecução do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão considerar-se-á como metas prioritárias: 

 

I - neutralização de pelo menos 50% das emissões de gases de efeito estufa dos 

setores da economia; 

II - geração de negócios e empreendimentos com base em ativos ambientais, bem 

como captação de recursos com base em tais ativos; 

III - redução substancial, até alcançar a erradicação, do desmatamento ilegal e das 

queimadas, especialmente por meio de ações de prevenção e de monitoramento; 

IV - valorização e valoração do carbono florestal de titularidade do Estado do 

Maranhão como ativo ambiental na contabilidade pública; 

V - simplificação administrativa e a modernização da gestão pública no âmbitos 

dos processos e procedimentos administrativos afetos ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e 

PSA do Estado do Maranhão; 

VI - conclusão do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) estadual até 2023;  

VII - consolidação, em sua integralidade, das Unidades de Conservação Estaduais;  

VIII - recuperação de 1.000.000 (um milhão) de hectares de áreas degradadas; 

IX- consolidação dos Programas de Recuperação de Bacias Hidrográficas até 2030;  

X - ampliação das fontes de energia limpa e renovável na matriz energética estadual; 

XI - expansão do Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) no Estado do 

Maranhão;  
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XII - redução da pobreza, promoção da inclusão social e melhoria das condições de 

vida das pessoas, especialmente dos produtores da agricultura familiar e dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais; 

XIII - ampliação e consolidação das cadeias produtivas do Programa Mais 

Produção, a que se refere a Lei Estadual nº 10.757, de 19 de dezembro de 2017; 

XIV - geração de emprego e renda a partir do Turismo Sustentável. 

Parágrafo único. Além das estabelecidas nos incisos I a XIV do caput deste artigo, o 

Poder Executivo poderá adotar outras metas e indicadores que assegurem a implementação 

efetiva do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA até 2030, sem prejuízo daqueles específicos 

para cada programa estruturante e projetos especiais. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31. Aplicam-se a todos os programas, subprogramas e projetos previstos nesta Lei, 

ou dela decorrentes, os instrumentos de gestão, controle e registro, de execução, de 

planejamento, econômicos e financeiros, os instrumentos tributários e de incentivos e os de 

repartição de benefícios, salvo disposição legal em contrário. 

Art. 32. O regulamento desta Lei estabelecerá os preços públicos a serem cobrados para 

os atos referentes às diferentes etapas dos projetos e ações de REDD+ e PSA, incluindo as 

reduções certificadas de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), dentre outros necessários 

à implementação do Sistema Jurisdicional do Estado do Maranhão. 

Art. 33. Para a consecução dos objetivos desta Lei, o Estado do Maranhão, por 

intermédio da MAPA, poderá celebrar acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos 

ou entidades da Administração Pública, direta ou indireta, em nível federal, estadual, distrital 

ou municipal, bem como com pessoas jurídicas de direito privado, incluindo organismos 

internacionais, especialmente com vistas à interoperabilidade entre Sistemas e Jurisdições. 

Parágrafo único. A interoperabilidade entre sistemas e jurisdições a que se refere o 

caput deverá evitar a dupla contabilidade de reduções e créditos dos serviços ambientais 

gerados pelos diferentes entes. 

Art. 34. Os órgãos e entidades administrativas responsáveis pela implementação e 

consecução do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão deverão adequar 

suas normas e estruturas internas para atender os preceitos desta Lei. 

Art. 35. O inciso III do art. 3º da Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, 

passa a vigo- rar acrescido da alínea “f”, que terá a seguinte redação: 

 

“Art. 3º (...) 

(...) 

II - (...) 
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(...) 

f) políticas e ações envolvendo Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa 

Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de 

Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono 

Florestal (REDD+), da Gestão de Ativos Ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), especialmente funcionando como mecanismo econômico-financeiro, conforme dispuser 

a lei, contrato ou instrumento congênere.” 

Art. 36. O Poder Executivo expedirá os atos necessários a orientar e garantir o fiel 

cumpri- mento desta Lei. 

Art. 37. 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, 1º DE 

NOVEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

DIEGO GALDINO DE ARAUJO 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 
44. LEI No 11.607 DE 1o DE DEZEMBRO DE 2021 

 
Altera a Lei Ordinária Estadual no 8.884 de 2008, que 

dispõe sobre o uso de embalagens plásticas 

biodegradáveis a serem utilizadas nos estabelecimentos 

comerciais no Estado do Maranhão. 

 
Art. 1o– Modifica-se o art. 1o da Lei Ordinária Estadual n° 8.884 de 2008 e cria 

parágrafos ao dispositivo, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1o- Os supermercados, as lojas de hortifrutigranjeiros, os comerciantes que 

operam em feiras livres, as lojas de alimentos in natura e industrializados em geral, padarias, 

farmácias, livrarias e todos os estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Maranhão 

ficam proibidos de acondicionarem seus produtos em sacolas plásticas compostas por 

polietileno e/ ou similares, devendo substituí- las obrigatoriamente por sacolas biodegradáveis 

(NR). 

§ 1o- O disposto nessa lei objetiva conscientizar os maranhenses sobre os danos 

causados pelo material plástico não biodegradável utilizado em larga escala quando não 
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descartado adequadamente. 

§ 2o- Esta lei veda, ainda, a distribuição, seja gratuita ou mediante pagamento, das 

sacolas plásticas compostas por polietileno e/ou similares”. 

Art. 2o- Acrescenta-se parágrafo único ao art. 3o da Lei Ordinária Estadual no 8.884 

de 2008, com a seguinte redação: 

“Art. 3o -(...) 

 

Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais abrangidos por essa lei deverão 

afixar cartazes em locais visíveis aos consumidores e funcionários informando sobre a 

proibição estabelecida à utilização das sacolas plásticas compostas por polietileno e/ou 

similares”. 

 

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. 

 
Deputado OTHELINO NETO 

Presidente 

 

 

 
45. LEI No 11.640, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre a regularização de passivos ambientais e 

sobre o requerimento de licenças ambientais junto à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais - SEMA. 

 
Art. 1o Em caso de lacunas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR que 

torne inviável a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o empreendedor poderá 

celebrar, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recurso Naturais - SEMA, termo 

de compromisso em processo administrativo específico com vistas à regularização de seus 

passivos ambientais. 

Art. 2o As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de 

acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade, sendo o seu 

deferimento precedido de análise técnica. 

§ 1o Quando acompanhado da documentação necessária para análise do pedido, o 

requerimento de licenciamento poderá ser comprovado por meio de certidão expedida pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. 

§ 2o A certidão a que se refere o § 1o deste artigo, destinada a comprovar a apresentação 

de pedido de licenciamento, terá validade de 90 (noventa) dias e poderá ser renovada a pedido 
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do interessado, desde que comprovada a regularidade do processo de licenciamento. 

§ 3o O disposto no artigo não isenta o empreendedor da responsabilização pelas 

infrações que tenham praticadas. 

§ 4o Enquanto pendente a análise administrativa, a ser realizada no prazo previsto na 

legislação, a certidão de que trata o § 1o permitirá temporariamente o acesso a crédito bancário. 

Art. 3. 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, 27 

DE DEZEMBRO DE 2021, 200o DA INDEPENDÊNCIA E 133o DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

DIEGO GALDINO DE ARAUJO 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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