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PODER  EXECUTIVO

LEI Nº 10.487, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a política de arquivos
públicos e privados 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 PRELIMINARES

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos de
apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como
elementos de prova e informação.

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os con-
juntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qual-
quer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Art. 3º Considera-se política estadual de arquivos o conjunto
de princípios, diretrizes e programas elaborados e executados pela
administração pública estadual, de forma a garantir a gestão, a preser-
vação e o acesso aos documentos públicos estaduais, bem como a
proteção especial a arquivos privados, considerados de interesse pú-
blico e social para o Estado do Maranhão.

Art. 4º A política estadual de arquivos tem como objetivos:

I - fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;

II - assegurar a adequada gestão dos documentos públicos;

III - preservar o patrimônio arquivístico público e privado
identificados como de interesse público e social;

IV - atender às demandas informacionais do Estado para apoiar
o processo decisório;

V - assegurar o acesso às informações contidas nos arquivos,
observadas as disposições legais;

VI - contribuir para a promoção da transparência do poder
público por meio da documentação de suas ações;

VII - proteger o direito individual à privacidade na prestação
das informações contidas nos arquivos;

VIII - incentivar o uso de arquivos como fonte de pesquisa e de
produção do conhecimento;

IX - incentivar e apoiar tecnicamente a constituição e a manu-
tenção de arquivos nos municípios do Estado do Maranhão.

Art. 5º Considera-se gestão de documentos o conjunto de pro-
cedimentos e operações técnicas referentes à produção, registro, classi-
ficação, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento
para guarda permanente.

§ 1º A gestão de documentos deverá incidir sobre todos os
documentos, incluindo os eletrônicos e digitais, independentemente do
seu suporte ou natureza e dos ambientes em que os documentos e as
informações são produzidos e armazenados.

§ 2º Os órgãos e entidades do Poder Público deverão promover
ações, programas e atividades de gestão da documentação governamen-
tal, por meio de unidades de gestão de documentos.

§ 3º Serão realizadas diretamente pelos órgãos e entidades do
Poder Público:

I - o planejamento e a supervisão da gestão de documentos;

II - a elaboração de planos de classificação e tabelas de
temporalidade e destinação de documentos;

III - a custódia dos documentos públicos.

Art. 6º Os documentos permanentes são inalienáveis e a sua
guarda imprescritível.
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§ 1º Os documentos de valor permanente não poderão ser eli-

minados após a microfilmagem, digitalização ou qualquer outra forma
de reprodução, devendo ser preservados pelo próprio órgão produtor
ou recolhidos à instituição arquivística pública de sua específica esfera
de competência.

§ 2º A destruição ou a adulteração de documento de valor per-
manente sujeitam o responsável a penalidades administrativas, civis e
criminais, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

ARQUIVÍSTICAS PÚBLICAS

Art. 7º Instituição arquivística pública é aquela que tem por
finalidade orientar, coordenar e supervisionar as atividades de gestão,
recolhimento, preservação, acesso e divulgação dos documentos de
arquivo produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos e entidades
no âmbito do Estado e dos Municípios, no exercício de suas funções e
atividades.

§ 1º As instituições arquivísticas públicas, em suas específicas
esferas de competência, deverão:

I - ser instituídas em nível estratégico do Poder Público;

II - observar as deliberações aprovadas pelo Conselho Nacio-
nal de Arquivos.

§ 2º O Poder Público deverá assegurar às instituições
arquivísticas públicas, para desenvolvimento de suas competências:

I - recursos orçamentários e financeiros para a implementação
e manutenção das políticas arquivísticas estabelecidas;

II - infraestrutura física, material e tecnológica adequadas para
a guarda, armazenamento e preservação de documentos;

III - recursos humanos qualificados para o desenvolvimento
das políticas de arquivo.

Art. 8º Os critérios de organização e vinculação dos arquivos
estaduais, bem como a gestão dos documentos e os planos de classifi-
cação e as tabelas de temporalidade de documentos da Administração
Pública serão definidas por decreto.

Art. 9º São instituições arquivísticas públicas do Maranhão
arquivos mantidos pelos Poderes Executivos do Estado e dos Municí-
pios, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Tribunal
de Contas do Estado.

CAPÍTULO III
DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Art. 10. Ao Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM,
órgão de execução programática, integrante da estrutura da Secretaria
de Estado da Cultura e Turismo, além das competências definidas no
art. 2º do Decreto nº 5.266, de 21 de janeiro de 1974, e no art. 37 do
Decreto nº 23.823, de 10 de março de 2008, compete:

I - formular a política estadual de arquivos e exercer orientação
normativa, visando à gestão documental e à proteção especial aos do-
cumentos de arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou a
sua natureza;

II - implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de do-
cumentos arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pela ad-
ministração pública estadual;

III - promover a organização, a preservação e o acesso aos
documentos de valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos
órgãos da administração estadual;

IV - elaborar e divulgar diretrizes e normas para as diversas
fases de administração dos documentos, inclusive dos documentos
digitais, consoante o modelo de requisitos para Sistemas Informatizados
de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, aprovado pelo
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, para a organização e
funcionamento do protocolo e dos arquivos integrantes do Sistema
Estadual de Arquivos do Maranhão - SAEMA;

V - coordenar os trabalhos de classificação e avaliação de docu-
mentos públicos do Estado, orientar, rever e aprovar as propostas de
planos de classificação e das tabelas de temporalidade e destinação de
documentos dos órgãos e entidades da administração pública estadual
integrantes do SAEMA;

VI - autorizar a eliminação dos documentos públicos estaduais
desprovidos de valor permanente, na condição de instituição arquivística
pública estadual, de acordo com a determinação prevista no art. 9º da
Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991;

VII - acompanhar o recolhimento de documentos de valor per-
manente ou histórico para o APEM, procedendo ao registro de sua
entrada no referido órgão e ao encaminhamento de cópia desse registro
às unidades de origem, responsáveis pelo recolhimento, além de asse-
gurar sua preservação e acesso;

VIII - promover o treinamento e orientação técnica dos profis-
sionais responsáveis pelas atividades arquivísticas das unidades inte-
grantes do SAEMA;

IX - promover e incentivar a cooperação entre os órgãos e
entidades da administração pública estadual, com vistas à integração e
articulação das atividades arquivísticas;

X - promover a difusão de informações sobre o APEM, bem
como garantir o acesso aos documentos públicos estaduais, observadas
as restrições previstas em lei;

XI - realizar projetos de ação educativa e cultural, com o obje-
tivo de divulgar e preservar o patrimônio documental sobre a história
do estado.

Art. 11. O APEM, órgão central do SAEMA, para dar cumpri-
mento às competências definidas no artigo 10 desta Lei, passa a ter em
sua estrutura, além dos serviços de apoio técnico e de informática e
processamento, estabelecidos nos artigos 38 e 39 do Decreto nº 23.823,
de 10 de março de 2008, o serviço de gestão do SAEMA e o serviço de
apoio administrativo.

Parágrafo único. A estrutura e organização dos serviços referi-
dos no caput deste artigo, bem como as competências dos serviços
criados, serão regulamentados por decreto.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO

Seção I
Da instituição e finalidade do Sistema de Arquivo do Estado do

Maranhão - SAEMA

Art. 12. Fica instituído, nos termos desta lei, o SAEMA.

Art. 13. O SAEMA tem por finalidade:

I - garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração
pública estadual, de forma ágil, transparente e segura, o acesso aos
documentos de arquivo e as informações neles contidas, resguardados
os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais;
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II - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos

de arquivo desenvolvidas no âmbito dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública estadual;

III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo;

IV - racionalizar a produção da documentação e reduzir os
custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística
pública;

VI - preservar o patrimônio documental arquivístico da admi-
nistração pública estadual;

VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou
indiretamente na gestão da informação pública estadual.

Seção II
Da estrutura do SAEMA

Art. 14. Integram o SAEMA:

I - como órgão central, o APEM;

II - como órgão intermediário, o Arquivo Central da Secretaria
de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP;

III - como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela co-
ordenação das atividades de gestão de documentos de arquivo nas se-
cretarias estaduais e órgãos equivalentes;

IV - as unidades técnico-administrativas incumbidas das ativi-
dades de protocolo, arquivo corrente - setoriais e centrais - nos órgãos
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. Poderão, também, participar do SAEMA, me-
diante celebração de termo de cooperação com o Governo do Estado,
pela SECMA, após prévia autorização e observada a legislação pertinen-
te, órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário estaduais, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do Estado e as Administrações Munici-
pais, devendo seguir as diretrizes e normas emanadas do Sistema, sem
prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa.

Art. 15. Os órgãos setoriais e seccionais do SAEMA vinculam-
se ao órgão central para os estritos efeitos do disposto nesta Lei, sem
prejuízo da subordinação ou vinculação administrativa decorrente de
sua posição na estrutura organizacional dos órgãos e entidades da ad-
ministração pública estadual.

Parágrafo único. As atribuições dos órgãos integrantes do
SAEMA serão regulamentadas por decreto.

Art. 16. O SAEMA manterá cadastro centralizado e atualizado
dos arquivos públicos e dos arquivos privados de interesse público e
social do Estado.

CAPÍTULO V
DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 17. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de
documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas
em decorrência de suas atividades.

Art. 18. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas
que contenham documentos relevantes para a pesquisa, a história, a
cultura e o desenvolvimento nacional podem ser declarados, pelo Po-
der Público, como de interesse público e social.

Art. 19. A declaração de que um arquivo privado é de interesse
público e social não implica a transferência do acervo para guarda em
instituição arquivística pública, nem exclui a responsabilidade por par-
te de seus detentores pela guarda e pela preservação do acervo.

Art. 20. O acesso aos documentos de arquivo privado de inte-
resse público e social dependerá de autorização expressa de seu propri-
etário ou possuidor.

Parágrafo único. O proprietário de arquivo privado identifica-
do como de interesse público e social que obtiver apoio do Poder
Público para sua organização e preservação deverá garantir o acesso às
informações nele contidas.

Art. 21. Os arquivos privados de interesse público e social
poderão ser depositados, a título revogável, ou doados, a título
irrevogável, a instituição arquivística do Estado do Maranhão.

Art. 22. Os arquivos privados declarados de interesse público
e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade
documental, nem transferidos para o exterior.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. O SAEMA e o APEM serão os órgãos que irão asse-
gurar a implantação da política de arquivo do Estado.

Art. 24. Serão criados arquivos centrais, como unidades técni-
cas, em cada órgão ou entidade da administração direta e indireta, consti-
tuídos por documentos vigentes, em curso ou que mesmo sem movimen-
tação, são mantidos junto ao órgão que os produziu ou os acumulou.

§ 1º Os arquivos centrais dos órgãos ou entidades da adminis-
tração direta ficarão subordinados às Secretarias Adjuntas do Estado e
os da administração indireta às diretorias administrativas.

§ 2º A indicação dos arquivos centrais poderá recair em unidade de
arquivamento já existente, desde que transformada em unidade técnica.

Art. 25. Em cada órgão da administração direta e indireta será
constituída uma Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo,
nos termos do § 2º do art. 6º do Decreto Estadual nº 14.562, de 25 de
maio de 1995.

Art. 26. A implantação do SAEMA será feita gradativamente,
de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 27. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias
para regulamentar esta Lei, na sua respectiva esfera de atuação.

Art. 28. Fica revogada a Lei nº 8.264, de 22 de junho de 2005.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to 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 JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊN-
CIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 10.488, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Acrescenta e modifica dispositivos da
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, que dispõe sobre o Sistema Tri-
butário 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 Os dispositivos abaixo enumerados da Lei nº 7.799, de
19 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o art. 85:

"Art. 85 (...)

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - em 1º de janeiro de cada exercício, em se tratando de veículo
usado;

II - na data da sua aquisição por consumidor final ou quando da
incorporação ao ativo imobilizado pela empresa, inclusive fabricante
ou revendedora, em se tratando:

a) de veículo novo;

b) de veículo usado não registrado e não licenciado neste Esta-
do, quando não houver comprovação do pagamento do IPVA em outra
unidade da federação.

III - em se tratando de veículo de procedência estrangeira, para
efeito da primeira tributação:

a) na data do desembaraço aduaneiro, quando importado por
consumidor final;

b) na data da aquisição por consumidor final, quando importa-
do por empresa revendedora;

c) no momento da incorporação ao ativo imobilizado da em-
presa importadora.

§ 2º Ocorre também o fato gerador:

a) no momento da perda da condição que fundamentava a isen-
ção, não incidência ou imunidade.

b) na data em que o proprietário ou o responsável pelo paga-
mento do imposto deveria ter fornecido os dados necessários à inscri-
ção no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado, em se tratan-
do de veículo procedente de outro Estado ou do Distrito Federal;

c) relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora:

1. no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo
usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;

2. na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição
para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo
usado e registrado em outro Estado;

3. na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à
locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.

§ 3º O disposto na alínea "b" do § 2º deste artigo se aplica às
empresas locadoras de veículos, qualquer que seja o seu domicílio, sem
prejuízo da aplicação das demais disposições previstas neste artigo, no
que couber."

II - o art. 86:

"Art. 86. O imposto será devido no local do domicílio ou da
residência do proprietário do veículo neste Estado.

§ 1º Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:

I - se o proprietário for pessoa natural:

a) a sua residência habitual;

b) se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o centro
habitual de sua atividade, onde o veículo esteja sendo utilizado.

II - se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado:

a) o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto
aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocor-
rência do fato gerador;

b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para
entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese
de contrato de locação avulsa;

c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o
veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de
veículo para integrar sua frota.

§ 2º No caso de pessoa natural com múltiplas residências, pre-
sume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA:

I - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça
profissão;

II - caso possua residência e exerça profissão em mais de um
local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.

§ 3º Na impossibilidade de se precisar o domicílio tributário da
pessoa natural nos termos dos §§ 1º e 2º, a autoridade administrativa
poderá fixá-lo tomando por base o endereço que vier a ser apurado em
órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e nos cadastros de
empresa seguradora e concessionária de serviço público, dentre outros.

§ 4º No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo
possível determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do
fato gerador, presume-se como domicílio o local do estabelecimento
onde haja indícios de utilização do veículo com predominância sobre os
demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

§ 5º Presume-se domiciliado no Estado do Maranhão o proprie-
tário cujo veículo estiver registrado no órgão competente deste Estado.

§ 6º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de
arrendamento mercantil (leasing), o imposto será devido no local do
domicílio ou residência do arrendatário, nos termos deste artigo.

§ 7º Para os efeitos da alínea "b" do inciso II do § 1º deste artigo,
equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado, o
lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para
locação."

III - o § 1º do art. 87:
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"Art. 87 (...)

§ 1º Para efeito do primeiro lançamento relativo a veículo im-
portado diretamente pelo consumidor final, a base de cálculo será o
valor constante do documento relativo ao desembaraço aduaneiro, acres-
cido dos tributos e demais gravames, ainda que não recolhidos pelo
importador."

IV - o inciso VII do art. 92:

"Art. 92. (...)

(...)

VII - automóvel de passageiro destinado a pessoa portadora de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou a autistas,
ainda que menores de 18 (dezoito) anos, adquirido, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal, com a isenção do ICMS."

V - o art. 98:

"Art. 98. O imposto é vinculado ao veículo, não se exigindo,
nos casos de transferência, novo pagamento do imposto já solvido
neste Estado ou em outra unidade da federação, observando sempre o
respectivo exercício, ressalvadas as hipóteses em que:

I - deveria ter sido integralmente pago ao Fisco deste Estado;

II - seja devido proporcionalmente a este Estado por empresa
locadora, nos termos desta lei.

§ 1º Os efeitos da insolvência ou do pagamento do imposto
transmitem-se ao novo proprietário do veículo para fins de registro,
inscrição, matrícula ou averbação de qualquer alteração de assentamen-
tos perante o órgão de trânsito e o Cadastro de Contribuintes do IPVA.

§ 2º Se não comprovar o pagamento do imposto a outra unida-
de federada, o proprietário deverá, para proceder à transferência, reco-
lher o imposto proporcionalmente ao número de meses restantes do
exercício fiscal, calculado a partir do mês em que deveria ter se inscrito
no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado, conforme o dis-
posto nesta Lei."

VI - o inciso II do art. 99:

"Art. 99. (...)

(...)

II - 5% (cinco por cento) do valor venal do veículo, quando
ocorrer:

a) fraude, dolo ou simulação no preenchimento de documento
de arrecadação e de requerimento de imunidade ou isenção;

b) deixar, a locadora de veículos, de cumprir as obrigações
acessórias, bem como a transferência do licenciamento, em se tratando
de veículos registrados em outra unidade da federação, observado o
disposto em Regulamento."

Art. 2º Ficam acrescidos os dispositivos abaixo enumerados à
Lei nº 7.799/2002, com a seguinte redação:

I - o parágrafo único ao art. 89:

"Art. 89 (...)

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica, considera-se con-
tribuinte:

I - cada um dos seus estabelecimentos para fins de cumpri-
mento das obrigações contidas nesta lei;

II - o conjunto dos estabelecimentos para fins de garantia do
cumprimento das obrigações."

II - os incisos IV a XI e os §§ 1º, 2º e 3º ao caput do art. 90,
sendo o parágrafo único renomeado para § 3º do art. 90:

"Art. 90 (...)

(...)

IV - o leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou arrematado
em leilão e entregue sem comprovação do pagamento do IPVA e acrés-
cimos legais pendentes sobre o mesmo, correspondente ao exercício
ou exercícios anteriores;

V - o inventariante, pelos débitos devidos pelo espólio;

VI - o tutor ou o curador, pelos débitos de seu tutelado ou
curatelado;

VII - a pessoa jurídica que resultar da fusão, incorporação ou
cisão de outra ou em outra pessoa jurídica;

VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio,
diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para
uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exer-
cícios em que o veículo estiver sob locação;

IX - o agente público responsável pela contratação de locação
de veículo, para uso neste Estado por pessoa jurídica de direito públi-
co, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o
veículo estiver sob locação;

X - o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável
pela empresa locadora, em relação aos veículos locados ou colocados
à disposição para locação neste Estado;

XI - todo aquele que efetivamente concorrer para a sonegação
do imposto.

§ 1º No caso de veículo abrangido pela imunidade, isenção ou
dispensa do pagamento do imposto, o agente público ou o leiloeiro
deverá exigir a respectiva comprovação.

§ 2º Para eximir-se da responsabilidade prevista neste artigo,
a pessoa jurídica ou o agente público deverá exigir comprovação de
regular inscrição da empresa locadora no Cadastro de Contribuintes
do IPVA, bem como do pagamento do imposto devido a este Estado,
relativamente aos veículos objetos da locação.

§ 3º A solidariedade prevista neste artigo não comporta bene-
fício de ordem."

III - o art. 90-A:

"Art. 90-A. Os débitos do imposto de veículos usados, apre-
endidos e levados a hasta pública, serão desvinculados dos mesmos,
permanecendo a responsabilidade do pagamento ao proprietário an-
terior."
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IV - os §§ 6º, 7º, 8º e 9º ao art. 92:

"Art. 92 (...)

(...)

§ 6º o benefício previsto no inciso IV deste artigo não retroagirá
ao exercício anterior ao da solicitação.

§ 7º o beneficio previsto no inciso VI deste artigo, exceto
embarcações, fica condicionado à aquisição do veículo, através de con-
cessionária devidamente estabelecida neste Estado.

§ 8º O beneficio previsto no inciso XII deste artigo, não alcan-
ça os débitos anteriores vencidos e não pagos.

§ 9º Para efeito da concessão do beneficio de que trata o inciso
IV deste artigo, a exigência de lei municipal dar-se-á a partir de 1º de
janeiro de 2018."

V - os arts. 98-A, 98-B, 98-C e 98-D:

"Art. 98-A. Poderá ser dispensado o pagamento do imposto
relativo ao veículo de propriedade de empresa locadora:

I - a partir do mês seguinte ao da transferência para operação
do veículo em outro Estado, em caráter não esporádico, desde que seja
comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano
civil em favor do Estado de destino, se assim estiver previsto na
legislação do referido Estado;

II - quando se tratar de veículo destinado à locação avulsa e a
permanência neste Estado seja temporária, conforme disposição regu-
lamentar, observado o disposto nesta lei.

§ 1º O imposto pago será restituído proporcionalmente em
relação ao período em que se configurar a hipótese prevista no inciso
I deste artigo.

§ 2º A dispensa do pagamento do imposto será aplicada a
qualquer veículo automotor que, cumulativamente, na data da ocor-
rência do fato gerador:

a) for de propriedade de empresa locadora de veículos ou
estiver sob a sua posse em decorrência de contrato de arrendamento
mercantil;

b) estiver destinado à locação no território maranhense;

c) estiver registrado no órgão de trânsito competente deste
Estado.

§ 3º Considera-se empresa locadora de veículos, para os efei-
tos desta lei, a pessoa jurídica:

I - cuja atividade de locação de veículos represente no mínimo
50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta;

II - que obtenha reconhecimento dessa condição, segundo dis-
ciplina estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à locação de veículo
com o respectivo condutor, situação que será considerada como pres-
tação de serviço de transporte.

§ 5º A dispensa do pagamento fica condicionada à regularidade
fiscal da empresa locadora.

§ 6º As disposições deste artigo relativas às empresas locadoras serão
aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento
mercantil ("leasing"), quando o arrendatário for empresa locadora.

Art. 98-B. Fica obrigado a fornecer os dados necessários à
inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA, na forma e nos
prazos previstos em regulamento:

I - todo proprietário de veículo automotor residente ou
domiciliado neste Estado, nos termos desta lei;

II - o proprietário de veículo registrado anteriormente em
outro Estado, quando adquiri-lo ou transferir o seu domicílio ou resi-
dência para este Estado.

§ 1º Também está obrigada a fornecer os dados necessários à
inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA a empresa locadora de
veículos que operar neste Estado, em relação a todos os veículos que
vierem a ser locados ou colocados à disposição para locação neste Esta-
do, inclusive os veículos licenciados em outra unidade da federação.

§ 2º Quaisquer alterações ocorridas em relação ao proprietá-
rio ou ao veículo serão comunicadas às autoridades responsáveis pelo
Cadastro de Contribuintes do IPVA.

§ 3º Cabe ao alienante e ao adquirente a obrigação de comuni-
car a alienação do veículo.

Art. 98-C. São obrigados a fornecer ao Fisco, na forma e nos
prazos estabelecidos pelo Poder Executivo:

I - os fabricantes, revendedores de veículos e os importado-
res, informações sobre veículos novos vendidos e respectivos
adquirentes;

II - os revendedores, informações sobre operações com veí-
culos usados;

III - as empresas locadoras, informações sobre os veículos
locados ou colocados à disposição para locação neste Estado;

IV - os leiloeiros que realizarem leilões de veículo automotor,
relação dos veículos objetos do leilão, bem como valores das transfe-
rências e o nome e endereço dos alienantes e dos adquirentes;

V - os despachantes que auxiliarem no registro ou transferên-
cia de veículos, relação desses veículos, bem como os valores das
transferências e o nome e endereço do alienante e do adquirente;

VI - os notários, informações sobre as transações com veícu-
los perante eles realizadas, sem ônus para as partes do negócio;

VII - as seguradoras de veículos, informações sobre os veícu-
los segurados ou indenizados;

VIII - as empresas de arrendamento mercantil, informações
sobre os veículos arrendados e seus respectivos arrendatários;

IX - as instituições financeiras, informações sobre os veícu-
los financiados e os respectivos adquirentes;

X - os autódromos, oficinas de manutenção e quaisquer pes-
soas, físicas ou jurídicas, que cedam ou aluguem espaços para estaci-
onamento, ou que prestem serviços de guarda ou manutenção de
veículos automotores, informações sobre os veículos que se encon-
tram ou se encontraram estacionados em suas dependências ou sob
sua guarda.
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Parágrafo único. As autoridades responsáveis pelo registro e

manutenção de cadastros de veículos ficam obrigadas a fornecer ao
Fisco a relação de veículos constantes de seu cadastro, transferências
registradas e valores das transferências, bem como a informar o nome
e endereço dos alienantes e adquirentes.

Art. 98-D. O Poder Executivo manterá o Cadastro de Contri-
buintes do IPVA, podendo utilizar as informações relativas ao veículo
ou ao proprietário constantes de registros de outros órgãos públicos.

Art. 3º Ficam revogados os §§ 4º e 5º do art. 85 e o inciso XII
do art. 92.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to 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, 14 DE JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊN-
CIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 10.489, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a utilização e transfe-
rência dos saldos credores acumula-
dos do ICMS em decorrência de ope-
rações de exportação de mercadorias,
tratada no § 2º do art. 21 da Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, e revoga a Lei nº 8.616/2007.

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 estabelecimento exportador que possuir saldo cre-
dor acumulado do ICMS, regularmente escriturado, em razão de saí-
das com a não-incidência prevista no inciso II do art. 3º da Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na proporção que tais
operações representem do total das saídas realizadas pelo estabeleci-
mento, poderá:

I - utilizá-lo para pagamento, a qualquer título, do imposto de
responsabilidade do próprio contribuinte;

II - imputar a qualquer estabelecimento seu situado neste
Estado;

III - caso haja saldo remanescente, após a dedução prevista
nos incisos anteriores, transferi-lo a outro contribuinte estabelecido
neste Estado exclusivamente para pagamento de débitos, de natureza
tributária ou não, inscritos na dívida ativa do Estado há mais de 12
(doze) meses, a contar da data da solicitação da transferência.

Art. 2º Para fins de transferência, os créditos acumulados de que
trata esta Lei serão reconhecidos por meio da emissão, pela Secretaria de
Estado da Fazenda, de Certificado de Reconhecimento de Crédito Fiscal,
cuja resenha deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Os procedimentos para emissão do Certifica-
do de que trata o caput, bem como para os registros fiscais dos respec-
tivos créditos, serão regulamentados em Decreto.

Art. 3º Ficam asseguradas as transferências dos créditos fiscais
que tenham sido homologadas ou requeridas sob a vigência da Lei nº
8.616, de 5 de junho de 2007.

§ 1º As transferências de que trata o caput ficam limitadas ao
montante definido, anualmente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Conhecido o limite previsto no §1º, o Secretário de Estado da
Fazenda emitirá Resolução Administrativa definindo o percentual que
terá direito cada empresa exportadora para transferência a terceiros.

§ 3º O percentual de que trata o §2º será apurado na proporção
do volume de exportação do contribuinte em relação ao volume total de
exportação dos estabelecimentos exportadores, com base nas informa-
ções divulgadas pelo Governo Federal.

§ 4º Não estão sujeitas ao limite de que trata o §1º a utilização
ou transferência de créditos para fins de extinção de débitos inscritos
em dívida ativa.

§ 5º Fica vedada a compensação de créditos acumulados decor-
rentes de exportação para empresas beneficiadas com a Lei nº 6.429, de
20 de setembro de 1995, que instituiu o Sistema de Apoio à Indústria e
ao Comércio Exterior do Estado do Maranhão - SINCOEX, com a Lei
nº 9.121, de 4 de março de 2010, que criou o Programa de Incentivo às
Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão -
PROMARANHÃO, bem como para as empresas beneficiadas pela
Lei nº 10.259, de 16 de junho de 2015, que instituiu o Programa de
Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado do
Maranhão - MAIS EMPRESAS.

Art. 4º Verificada alguma irregularidade na transferência, o Fis-
co intimará o contribuinte para saná-la no prazo de dez dias, respeitado
o caráter de espontaneidade previsto na legislação.

Parágrafo único. Findo o prazo de que trata este artigo sem que
o contribuinte regularize sua situação, serão tomadas as providências
para a exigência do crédito tributário.

Art. 5º Em qualquer hipótese é vedada a transferência de crédi-
to recebido de terceiro.

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 8.616, de 5 de junho de 2007.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to 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 JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊN-
CIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil


