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PODER  EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 10 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre os efeitos da Medida Provi-
sória nº 317, de 05 de junho de 2020, que 
altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro 
de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Policiais-Militares da Polícia Militar do 
Maranhão e dá outras providências.

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

Art. 1º A redação dada pela Medida Provisória nº 317, de 
05 de junho de 2020, ao item 2 da alínea “a” e à alínea “c” do inciso 
I do art. 120, bem como aos itens 1 e 2 da alínea “a” e à alínea “b” 
do inciso I do art. 125 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, 
retroage seus efeitos a 9 de março de 2020, salvo quanto aos atos de 
transferência para a reserva remunerada já consumados e publicados.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE JULHO DE 2020, 199º DA INDE-
PENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA 
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.292, DE 09 DE JULHO DE 2020.

Obriga os condomínios residenciais, lo-
calizados no Estado do Maranhão, a co-
municar, aos órgãos de segurança, even-
tual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

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

Art. 1º  Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 
Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único.  A comunicação a que se refere o caput 
deste artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência 
em andamento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipó-
teses no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, 
contendo informações que possam contribuir para a identificação da 
possível vítima e do possível agressor.

Art. 2º  Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso 
comum, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na 
presente Lei.

Art. 3º  O descumprimento do disposto nesta Lei poderá 
sujeitar o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contra-
ditório, às seguintes penalidades administrativas:

I – advertência, quando da primeira autuação da infração;

II – multa, a partir da segunda autuação.

Parágrafo único. A multa prevista no inciso II será fixada 
entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a de-
pender das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor 
arrecado ser revertido em favor de fundos e programas de proteção 
aos direitos da mulher, criança adolescente ou idoso.

Art. 4º  Esta Lei entra 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.



2 SEXTA-FEIRA, 10 - JULHO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 35.949, DE 10 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Hospital Geral de Alto Ale-
gre do Maranhão - Dr. Rafael Seabra” a 
unidade hospitalar da rede estadual de 
saúde que especifica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 
da Constituição Estadual, 

DECRETA

Art. 1º O Hospital Geral de Alto Alegre do Maranhão, loca-
lizado na Rua Tereza Murad, s/n, Tucum, Alto Alegre do Maranhão/
MA, passa a denominar-se “Hospital Geral de Alto Alegre do Maranhão 
- Dr. Rafael Seabra”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE JULHO DE 2020, 199º DA INDE-
PENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 35.950, DE 10 DE JULHO DE 2020.
                       

Prorroga o prazo de vigência da requisi-
ção administrativa de serviços de bom-
beiros civis para auxiliarem na orga-
nização de filas das unidades da Caixa 
Econômica Federal localizadas no Estado 
do Maranhão, determinada pelo Decreto 
nº 35.783, de 02 de maio de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere os incisos III e V do art. 64 da 
Constituição Estadual e, 

CONSIDERANDO que, na forma do art. 5º, inciso XXV, da 
Constituição Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e do art. 3º, inciso VII, da Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para atendimento de necessidades 
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, o Poder 
Público poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 
quanto jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março do corrente ano, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 

de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a 

adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 

19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no 

Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contamina-

ção pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Vi-

ral), o qual foi reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do 

Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo 

Decreto nº 35.742, de 17 de abril de 2020, e pelo Decreto nº 35.831, 

de 20 de maio de 2020.

CONSIDERANDO a prorrogação, pelo período comple-

mentar de dois meses, do auxílio emergencial instituído pela Lei 

Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020, o elevado fluxo de pesso-

as nas agências da Caixa Econômica Federal e a inércia da referida 

instituição na execução das medidas não farmacológicas destinadas à 

prevenção e contenção da COVID-19, a exemplo da organização de 

filas e do controle de acesso de clientes a fim de que seja assegurada 

a  distância de segurança entre indivíduos e evitadas aglomerações. 

DECRETA

 Art. 1º Fica prorrogado, por mais 60 (sessenta) dias, o pra-

zo de vigência da requisição administrativa dos serviços de bombei-

ros civis para auxiliarem na organização de filas das unidades da Cai-

xa Econômica Federal localizadas no Estado do Maranhão, previsto 

no art. 6º do Decreto nº 35.783, de 02 de maio de 2020.

Art. 2º O prazo de 60 (sessenta) dias a que se refere o caput 

tem como termo inicial a data de 04 de julho de 2020 e poderá ser prorro-

gado ou antecipadamente encerrado, unilateralmente pelo Poder Público, 

acaso a Caixa Econômica Federal, durante o período de pagamento das 

prestações do auxílio emergencial instituído pela Lei Federal nº 13.982, 
de 2 de abril de 2020, adote as medidas para organização de filas e con-
trole de acesso de clientes, o que ocorrer primeiro.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, su-
plementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE JULHO 2020, 199º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil


