
11D.O. PODER EXECUTIVO                                                             SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020

LEI Nº 11.388, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estabelece as diretrizes para a Po-
lítica Estadual de Enfrentamento à 
Doença de Alzheimer e outras De-
mências no Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

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  Ficam estabelecidas as diretrizes para a Política Es-
tadual de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras Demências 
no âmbito do Estado do Maranhão, para construção e monitoramento 
participativos no enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras 
demências.

Art. 2º  As diretrizes de que trata a presente Lei para a 
Política Estadual de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras 
Demências se darão através da articulação de áreas como saúde, as-
sistência social, direitos humanos, inovação e tecnologia e devem se-
guir as seguintes metas:

I - construção e acompanhamento de maneira participativa 
e plural;

II - apoio e capacitação da Atenção Primária à Saúde;

III - uso de medicina baseada em evidências;

IV - visão permanente de integralidade e interdisciplinaridade;

V - articulação de serviços e programas já existentes;

VI - seguimento de orientações de entidades internacionais, 
como as do Plano de Enfrentamento da Organização Mundial da Saúde;

VII - delimitação de meta e prazos, assim como sistema de 
divulgação e avaliação;

VIII - prevenção de novos casos de demência;

IX - uso de tecnologia em todos os níveis de ação;

X - descentralização.

Art. 3º  O enfrentamento das demências observará os se-
guintes princípios fundamentais, respeitada a vontade dos indivíduos 
ou de seus representantes legais:

I - integrar os aspectos psicológicos e sociais ao aspecto 
clínico de cuidado do paciente;

II - oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a 
lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente; 

III - oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes 
a viverem o mais ativamente possível;

IV - usar uma abordagem interdisciplinar para acessar ne-
cessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias.

Art. 4º  O Poder Público, por meio do seu órgão competen-
te, poderá formular e implementar a Política Estadual de Enfrenta-
mento à Doença de Alzheimer e Outras Demências, garantida a parti-
cipação da sociedade civil naquilo que for cabível. 

Art. 5º  O Poder Executivo poderá regulamentar a presente 
Lei para garantir sua execução.

Art. 6º  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 Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.389, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Reinstitui o serviço público de Lote-
ria no Estado do Maranhão e altera a 
Lei nº 11.000, de 2 de abril de 2019.

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  Esta Lei reinstitui o serviço público de Loteria no 
Estado do Maranhão e altera a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º  Fica reinstituída, nos termos desta Lei, a Loteria do 
Estado do Maranhão, serviço público estadual destinado a gerar re-
cursos para financiar atividades socialmente relevantes relacionadas 
à promoção do direito à educação.

§ 1º  A captação dos recursos por meio da loteria estadual dar-
se-á por meio do entretenimento e da exploração de jogos lotéricos.

§ 2º  Para os fins desta Lei, considera-se jogo lotérico toda 
operação, jogo ou aposta, na modalidade de concurso de prognóstico, 
para obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza.

Art. 3º  O serviço público de loteria a que se refere o caput 
deste artigo será explorado pelo Poder Executivo, por meio da Mara-
nhão Parcerias S/A - MAPA, sociedade de economia mista vinculada 
à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

§ 1º  A MAPA poderá executar diretamente ou delegar, me-
diante permissão, concessão ou parcerias de que trata a Lei Federal nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, as atividades operacionais inerentes 
à exploração do jogo lotérico correlata.

§ 2º  A delegação a que se refere o § 1º deste artigo não 
inclui as atividades de autorização, credenciamento, controle e fis-
calização.

Art. 4º  A Loteria do Estado do Maranhão poderá explo-
rar quaisquer das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 
13.756, de 12 de dezembro de 2018.
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CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DAS LOTERIAS

Art. 5º  O produto da arrecadação total obtida por meio da 
captação de apostas ou da venda de bilhetes das loterias estaduais, 
em meio físico ou em meio virtual, será destinado na forma prevista 
neste Capítulo.

Art. 6º  O produto da arrecadação da exploração do serviço 
estadual de loteria será utilizado conforme estabelecer o regulamento 
desta Lei, observadas as seguintes diretrizes:

I - deve ser destinado percentual:

a) à seguridade social estadual, devendo ser observado, em 
cada modalidade lotérica explorada, no mínimo, o percentual destina-
do pela União para a mesma finalidade;

b) ao financiamento de ações e projetos e aporte de recursos 
de custeio na área da educação;

c) ao pagamento de prêmios, ao recolhimento do imposto 
de renda incidente sobre a premiação e a cobertura de despesas de 
custeio e de manutenção do agente operador da loteria estadual;

II - os valores dos prêmios que não tenham sido reclamados 
pelos apostadores contemplados no prazo de prescrição previsto em 
regulamento serão revertidos ao Fundo Maranhense de Combate à 
Pobreza - FUMACOP, instituído pela Lei nº 8.205 de 22 de dezembro 
de 2004, observada a programação financeira e orçamentária do Po-
der Executivo Estadual.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º  A Maranhão Parcerias - MAPA, diretamente, em 
parcerias ou por meio de concessionários ou permissionários, adotará 
os sistemas de garantia que julgar convenientes à segurança contra 
adulteração ou contratação dos bilhetes.

Art. 8º  A MAPA disciplinará a forma da entrega dos va-
lores destinados à seguridade social, ao imposto de renda incidente 
sobre a premiação e aos demais beneficiários legais.

Art. 9º  Os jogos da Loteria do Estado do Maranhão serão 
regulados por meio de seus respectivos planos lotéricos, que serão 
aprovados pelo Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 10.  O art. 3º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, 
passa a vigorar acrescido do inciso XII, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)

XII - explorar o serviço de loteria estadual, nos termos da 
legislação específica.”

Art. 11.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 
Lei, e o Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias - MAPA editará as 
normas complementares que se fizerem necessárias.

Art. 12.  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 Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.390, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui o Regulamento de Seguran-
ça Contra Incêndios das edificações 
e áreas de risco no Estado do Mara-
nhão, 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  Fica instituído o Regulamento de Segurança Contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado do Maranhão.

 Art. 2º  Os objetivos deste Regulamento são:

 I - proteger, prioritariamente, a vida dos ocupantes das edi-
ficações e áreas de risco, em caso de incêndios e emergências;

 II - restringir o surgimento e dificultar a propagação de in-
cêndios, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;

 III - proporcionar os meios necessários ao controle e à ex-
tinção de incêndios;

 IV - viabilizar as operações de atendimento de emergências;

 V - proporcionar a continuidade dos serviços nas edifica-
ções ou áreas de risco;

 VI - atribuir competências para o fiel cumprimento das me-
didas de segurança contra incêndios;

 VII - fomentar o desenvolvimento de uma cultura preven-
cionista de segurança contra incêndios.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

 Art. 3º  Para os fins deste Regulamento são adotadas as 
seguintes definições:

 I - altura da edificação:

 a) a medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao 
piso do último pavimento, para fins de exigências das medidas de 
segurança contra incêndios; e

 b) a medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a saí-
da do nível de descarga ao piso do último pavimento habitável, podendo 
ser ascendente ou descendente, para fins de saída de emergência;

 II - agente fiscalizador: o integrante do Corpo de Bombei-
ros Militar do Maranhão - CBMMA que exerce atividade de fiscali-
zação das edificações e áreas de risco;


