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 AUTÓGRAFO Nº 33.014
Projeto de lei nº 77, de 2021
Autoria: Daniel José - NOVO

Institui o Plano de Expansão do Ensino Integral em 
Tempo Integral na Rede Pública Estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – Fica instituído o Plano de Expansão do Ensino 
Integral em Tempo Integral no âmbito da Secretaria da Educa-
ção, que tem por objetivo expandir o Programa de Ensino Inte-
gral em Tempo Integral instituído no Estado em atendimento ao 
disposto nos artigos 34, §2º e 87, §5º da Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e nos moldes da Lei Complemen-
tar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Com-
plementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, e da Política 
de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 
13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (Lei do Novo Ensino Médio).

Artigo 2º – O Plano de Expansão do Ensino Integral em 
Tempo Integral tem como objetivos:

I – ampliar as oportunidades de acesso a uma educação 
de qualidade para crianças e adolescentes da rede estadual de 
educação;

II – garantir o desenvolvimento integral de crianças e ado-
lescentes da rede de ensino fundamental (anos finais) e ensino 
médio em suas dimensões físicas, intelectuais, emocionais, 
sociais e culturais;

III – expandir a educação básica em tempo integral para 
a rede estadual do ensino fundamental (anos finais) e ensino 
médio; e

IV – executar a Política Estadual da Educação em Tempo 
Integral, em consonância com o Plano Estadual de Educação, 
Plano Nacional de Educação e com a Polí tica de Fomento à  
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 
instituída pela Lei Federal nº 13.415, de 16 de fevereiro de 
2017.

Artigo 3º – A expansão do ensino integral em tempo 
integral na Rede Estadual corresponde ao atendimento de, pelo 
menos, 80% (oitenta por cento) das escolas e 60% (sessenta 
por cento) das matrículas até o ano de 2040, podendo observar 
os seguintes parâmetros globais:
Ano Percentual de escolas 

estaduais que oferecem o 
Programa de Ensino Inte-
gral em Tempo Integral

Percentual de alunos do ensino 
fundamental (anos finais) e do 
ensino médio matriculados no 
Ensino Integral em Tempo Integral

2022 24% 18%
2024 32% 24%
2026 40% 30%
2028 48% 36%
2030 56% 42%
2032 64% 48%
2034 68% 51%
2036 72% 54%
2038 76% 57%
2040 80% 60%

§1º – Sem prejuízo da implantação do modelo em todas as 
regiões, em observância aos parâmetros globais do “caput”, a 
implantação do modelo de ensino integral em tempo integral 
na rede estadual deverá priorizar as escolas com menor INSE 
(Índice de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Bási-
ca – INEP), adotando-se os seguintes parâmetros:
INSE das escolas Ano meta para expansão de 
 75% das escolas de cada INSE
Até 1 2026
Até 2 2030
Até 3 2034
Até 4 2038

§2º – A implantação do modelo de ensino integral em 
tempo integral na rede estadual deverá priorizar as regiões de 
alta vulnerabilidade social do Estado.

Artigo 4º – Fica assegurada, à criança ou ao adolescente 
em situação de vulnerabilidade social, a prioridade na matrícula 
em escola estadual de ensino integral em tempo integral.

Artigo 5º – Para consecução da expansão do ensino integral 
em tempo integral a Secretaria da Educação poderá celebrar con-
tratos, convênios e parcerias com órgãos e entidades da admi-
nistração pública, bem como com pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, observada a legislação pertinente à matéria.

Artigo 6º – O custo adicional com alimentação aos alunos 
decorrente da implantação do modelo de ensino integral em 
tempo integral na rede estadual correrá à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 7º – As demais despesas resultantes da aplicação 
desta lei correrão à conta de dotações consignadas no orça-
mento vigente, podendo ser suplementadas, caso necessário.

Artigo 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

4/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.015
Projeto de lei nº 88, de 2021
Autoria: Carlão Pignatari - PSDB

Altera o inciso XV do artigo 31 da Lei nº 15.266, de 26 
de dezembro de 2013, que dispõe sobre o tratamento 
tributário relativo às taxas no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, para fins de conceder isenção do pagamento 
da taxa de revistoria semestral de veículos de transporte 
escolar, especificamente para o primeiro semestre de 
2021.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – Fica alterado o inciso XV do artigo 31 da Lei nº 
15.266, de 26 de dezembro de 2013, na seguinte conformidade:

“Artigo 31 – (...)
XV – a revistoria semestral de veículos de transporte esco-

lar, referente:
a) ao segundo semestre de 2020;
b) ao primeiro semestre de 2021.” (NR).
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

ção, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

4/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.016
Projeto de lei nº 598, de 2020
Autoria: Sergio Victor - NOVO

Declara de utilidade pública o Instituto Empreendedor do 
Futuro – IEF, com sede em São José dos Campos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – É declarado de utilidade pública o Instituto 
Empreendedor do Futuro – IEF, com sede em São José dos 
Campos.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

4/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

simos) ou campo visual menor que 10º (dez graus) (categorias 
3, 4 e 5 do CID 10).

Artigo 2º – O piso tátil disposto nesta lei deverá ser de 
alerta e direcional.

§ 1º – Piso tátil de alerta possui círculos em alto relevo e 
deve ser instalado no início e término de escadas, rampas, em 
frente à porta de elevadores.

§2º – Piso tátil direcional possui linhas em alto relevo para 
direcionar o trajeto.

Artigo 3º – O piso a que se refere o “caput” do artigo 1º 
deverá atender as especificações técnicas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT.

Artigo 4º – O piso tátil, quando instalado em bens tomba-
dos, seguirá os critérios especificados pela ABNT e aprovados 
pelos órgãos do patrimônio histórico e cultural competentes.

Artigo 5º – A violação de qualquer dos dispositivos conti-
dos nesta lei, sujeitará o infrator à sanção pecuniária no mon-
tante de 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do Estado de São 
Paulo – UFESPs, a ser paga no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados do recebimento do auto de infração.

§1º – No caso de descumprimento do previsto no “caput” 
deste artigo, a sanção pecuniária poderá ser aplicada em dobro.

§2º – Os valores apurados decorrentes da aplicação de 
sanções, na forma disposta no “caput” deste artigo, serão 
revertidos à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
para serem utilizados em benefício das pessoas com deficiência.

§3º – O Poder Executivo, no uso de suas atribuições, defi-
nirá o órgão responsável pela aplicação e fiscalização das 
sanções contidas nesta lei.

Artigo 6º – Caberá ao Poder Executivo adotar as providên-
cias cabíveis para a execução desta lei.

Artigo 7º – As despesas para a execução desta lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, 
se necessário.

Artigo 8º – Esta lei entra em vigor após decorridos 180 
(cento e oitenta) dias de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 
4/3/2021.

a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.012
Projeto de lei nº 971, de 2019
Autoria: Rogério Nogueira - DEM

Dispõe sobre a cobrança de tarifa para motocicletas em 
estacionamentos privados e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – O valor da tarifa para o estacionamento de 
motocicletas em estacionamentos privados não poderá exceder 
1/3 (um terço) do valor da tarifa cobrada para automóveis.

Parágrafo único – Os valores das tarifas deverão estar afi-
xados de forma ostensiva na entrada do estacionamento e nos 
locais de pagamento.

Artigo 2º – Observados os limites da legislação local, os 
estacionamentos privados deverão disponibilizar, no mínimo, 
10% (dez por cento) de suas vagas às motocicletas.

Parágrafo único – Para efeitos da regra do “caput”, o 
número mínimo de vagas nunca será inferior a 1 (um).

Artigo 3º – O disposto nos artigos 1º e 2º se aplica a todos 
os estacionamentos particulares autônomos e/ou anexos a sho-
pping centers, entre outros.

Artigo 4º – Caberá ao órgão de proteção e defesa do con-
sumidor fiscalizar o cumprimento desta lei.

Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

4/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.013
Projeto de lei nº 1256, de 2019
Autoria: Emidio de Souza - PT

Autoriza o Governo do Estado a estabelecer uma política 
estadual de incentivo ao uso de carros movidos à propul-
são elétrica e híbridos e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – O Estado de São Paulo incentivará a utilização 
de veículos automotores movidos exclusivamente à propulsão 
elétrica e híbridos.

Artigo 2º – Para os fins desta lei deverão ser zeradas as 
tributações de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-
motores – IPVA, na quota cabível ao Estado, incidentes sobre 
os veículos movidos exclusivamente à propulsão elétrica pelos 
próximos 5 (cinco) anos.

Artigo 3º – Deverão ser reduzidas pela metade as tributa-
ções de IPVA, na quota cabível ao Estado, incidentes sobre os 
carros híbridos quando em comparação à dos carros movidos à 
combustão pelos próximos 5 (cinco) anos.

Artigo 4º – O incentivo ao uso dos veículos descritos no 
artigo 1º poderá ser conferido pelo Poder Público Estadual 
mediante restituição do IPVA, arrecadada pelo Estado em 
função da tributação incidente nos veículos registrados nos 
municípios.

§ 1º – O benefício da devolução integral do IPVA perten-
cente ao Estado deverá ficar restrito aos 5 (cinco) primeiros 
anos da tributação incidente no bem móvel (veículo).

§ 2º – O benefício cessará em caso de alienação do veículo 
ou transferência do domicílio do proprietário para outro estado 
da Federação.

Artigo 5º – Os benefícios previstos no artigo 3º desta lei 
ficam restritos aos veículos com valor igual ou inferior ao de 
8 (oito) mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs.

Artigo 6º – O Governo do Estado deverá mudar gradual-
mente sua frota de veículos próprios e locados para aqueles 
movidos por propulsão elétrica.

§ 1º – Fica estabelecida a meta de que pelo menos 10% 
(dez por cento) dos veículos da Polícia Militar, da Polícia Civil e 
do Departamento Estadual de Trânsito sejam movidos à propul-
são elétrica até 2025.

§ 2º – O sistema de transporte coletivo intermunicipal 
deverá ter 5% (cinco por cento) de seus veículos movidos à 
propulsão elétrica até 2025.

§ 3º – Fica estabelecido que até o ano de 2035 a frota 
deverá ser composta 90% (noventa por cento) por veículos 
movidos à propulsão elétrica.

§ 4º – O cronograma de alteração da frota será definido 
pelo Poder Executivo, observados os parâmetros ora definidos, e 
a ele deverá ser dada a devida publicidade.

Artigo 7º – O Governo do Estado fica autorizado a estabe-
lecer parceria com parques tecnológicos, institutos de pesquisa, 
empresas, universidades e demais instituições pertinentes para 
realizar obras de infraestrutura de suporte aos veículos movidos 
à propulsão elétrica e híbridos da frota estadual.

Artigo 8º – O Governo do Estado fica autorizado a criar 
programas específicos com parques tecnológicos, institutos 
de pesquisa, empresas, universidades e demais instituições 
pertinentes para incentivo à produção de veículos movidos à 
propulsão elétrica e híbridos conforme a necessidade específica 
do serviço público, inclusive para implantação de veículos de 
uso compartilhado e reciclagem das baterias.

Artigo 9º – O Governo do Estado fica autorizado a criar 
linhas de crédito prioritárias para incentivo à produção de veí-
culos movidos à propulsão elétrica e híbridos.

Artigo 10 – As despesas decorrentes da implantação desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

Artigo 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

4/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

diversos segmentos dos povos e comunidades indígenas, de 
modo a não convergirem exclusivamente para um tema, região, 
povo ou comunidade.

Artigo 9º – O Conselho Estadual dos Povos Indígenas e o 
Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas, deverão, no âmbito 
de suas competências e, no prazo máximo de 90 (noventa) dias:

I – dar publicidade aos resultados das oficinas regionais 
que subsidiarão a construção da Política Estadual de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas;

II – estabelecer um Plano Estadual de Preservação do 
Patrimônio dos Povos e Comunidades Indígenas, o qual deverá 
ter como base os resultados das oficinas regionais mencionadas 
no inciso I; e

III – propor um programa multissetorial destinado à imple-
mentação do Plano Estadual mencionado no inciso II no âmbito 
do Plano Plurianual.

Artigo 10 – Compete ao Comitê Intersetorial de Assuntos 
Indígenas:

I – coordenar a implementação da Política Estadual de 
Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades 
Indígenas.

II – acompanhar, em âmbito local, a implementação da 
Política Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural dos 
Povos e Comunidades Indígenas nos territórios e municípios;

III – propor ao Estado parcerias e convênios com entidades 
públicas e privadas para consecução dos princípios, objetivos e 
diretrizes dispostos nesta lei.

Artigo 11 – As despesas com a execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias que serão suple-
mentadas, se necessário.

Parágrafo único – A Política Estadual de Preservação do 
Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas deverá 
ser considerada na formulação de metas do Estado, planos pluria-
nuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

Artigo 12 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Artigo 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

1/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.007
Projeto de lei nº 274, de 2019
Autoria: Mauro Bragato - PSDB

Dá a denominação de “Arnaldo Constante” ao dispo-
sitivo de acesso e retorno com duplo viaduto - SPD 
025/327, localizado no km 25,500 da SP 327 - Rodovia 
Orlando Quagliato, no município de Ourinhos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Arnaldo Constante” 
o dispositivo de acesso e retorno com duplo viaduto - SPD 
025/327, localizado no km 25,500 da SP 327 Orlando Quaglia-
to, no município de Ourinhos.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

2/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.008
Projeto de lei nº 947, de 2019
Autoria: Mauro Bragato - PSDB

“Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de Itanhaém - APAE de Itanhaém.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itanhaém - APAE de 
Itanhaém.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

2/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.009
Projeto de lei nº 1047, de 2019
Autoria: Mauro Bragato - PSDB

Denomina “Denilson Vander da Silva” o dispositivo 
de acesso e retorno - SPD 481/425, localizado no km 
480,950 da SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, em 
Pirapozinho.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Denilson Vander da 
Silva” o disposto de acesso e retorno - SPD 481/425, localizado 
no km 480,950 da SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, em 
Pirapozinho.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 

2/3/2021.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.010
Projeto de lei nº 345, de 2019
Autoria: Delegado Bruno Lima - PSL

Dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos 
animais e proteção animal no programa curricular das 
escolas públicas estaduais e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – Ficam incluídos os conteúdos de direito dos ani-
mais e proteção animal nos programas curriculares das escolas 
públicas estaduais, norteados pelo respeito ao meio ambiente, à 
fauna, à flora e à biodiversidade.

Artigo 2º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º – Esta lei entra em vigor no ano letivo subse-
quente ao ano de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 
4/3/2021.

a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 33.011
Projeto de lei nº 704, de 2019
Autoria: Adalberto Freitas - PSL

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de sinaliza-
ção de piso tátil nas dependências dos órgãos e entida-
des da administração pública direta, indireta, fundacional 
e nas empresas concessionárias de serviços públicos do 
Estado, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – Todos os órgãos e entidades da administração 
pública direta, indireta, fundacional e as empresas concessioná-
rias de serviços públicos do Estado deverão ter em suas depen-
dências a afixação de sinalização de solo especial, piso tátil e 
direcional, para deficientes visuais.

§ 1º – Considera-se deficiente visual aquela pessoa que 
apresenta baixa visão ou cegueira.

§ 2º – Considera-se baixa visão quando o valor da acui-
dade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 (três 
décimos) e maior ou igual a 0,05 (cinco centésimos) ou seu 
campo visual é menor do que 20º (vinte graus) no melhor olho 
com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de 
comprometimento visual do CID 10).

§ 3º – Considera-se cegueira quando os valores referidos 
no § 2º do artigo 1º encontram-se abaixo de 0,05 (cinco centé-

econômica dos povos e comunidades tradicionais indígenas, 
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, em 
área rural ou territórios urbanos observado o disposto no artigo 
231 da Constituição Federal e demais regulamentações;

III – patrimônio cultural e imaterial: valores e representa-
ções artísticas tradicionais; as práticas sociais, rituais e eventos 
festivos; as representações, conhecimentos e os usos relaciona-
dos à natureza e ao universo; as técnicas artesanais tradicio-
nais, e; as tradições e meios de expressão oral associados aos 
povos e comunidades indígenas.

Artigo 4º – As ações e atividades voltadas para o alcance 
dos objetivos da Política Estadual de Preservação do Patrimônio 
Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas deverão ocorrer 
de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e 
observar os seguintes princípios:

I – a proteção, o respeito e a promoção da diversidade 
cultural nacional;

II – o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversi-
dade socioambiental e cultural dos povos e comunidades indí-
genas, levando-se em conta, entre outros aspectos, os recortes 
etnia, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação 
sexual e atividades laborais, bem como a relação destes em 
cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar sub-
sumir ou negligenciar as diferenças dos grupos, comunidades 
ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de 
desigualdade;

III – a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais 
indígenas, a concretização de direitos, a visibilidade política e o 
pleno e efetivo exercício da cidadania;

IV – o acesso em linguagem acessível à informação propa-
gada e aos documentos produzidos e utilizados no âmbito das 
políticas de desenvolvimento sustentável dos povos e comu-
nidades tradicionais e da Política Estadual de Preservação do 
Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas;

V – a articulação com as demais políticas públicas rela-
cionadas aos direitos dos povos e comunidades indígenas nas 
diferentes esferas de governo;

VI – a promoção da efetiva e plena participação dos povos 
e comunidades indígenas em todos os assuntos relacionados a 
seus direitos e interesses, seja nas instâncias de controle social 
quanto nos processos decisórios;

VII – a contribuição para a formação, por parte dos órgãos 
públicos, de uma sensibilização ampla e coletiva sobre a impor-
tância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, 
ambientais e do controle social para a garantia dos direitos dos 
povos e comunidades indígenas;

VIII – a preservação do direito a praticar e revitalizar as 
suas tradições e costumes culturais, o exercício de práticas 
comunitárias, a memória cultural e a identidade étnica;

IX – a criação de espaços para manutenção, proteção e 
desenvolvimento de suas manifestações passadas, presentes e 
futuras de suas culturas, como lugares arqueológicos e históri-
cos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais e 
interpretativas e literaturas;

X – a manutenção e proteção de lugares religiosos e cultu-
rais onde lhes seja assegurado manifestar, praticar, desenvolver 
e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e 
religiosas; e

XI – o fomento as práticas culturais e conhecimentos tra-
dicionais para subsistência dos povos e comunidades indígenas 
para geração de trabalho e renda.

Artigo 5º – A Política Estadual de Preservação do Patri-
mônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas tem como 
principal objetivo promover a preservação, valorização e promo-
ção da cultura dos povos e comunidades indígenas, com ênfase 
no fortalecimento socioeconômico, reconhecimento e garantia 
dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos 
e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas 
formas de organização e suas instituições.

Artigo 6º – São objetivos específicos da Política Estadual de 
Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades 
Indígenas:

I – garantir aos povos e comunidades tradicionais indí-
genas seus territórios e o acesso aos recursos naturais que 
tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural 
e econômica;

II – implantar infraestrutura para o seu desenvolvimento 
sustentável adequada às realidades socioculturais e demandas 
dos povos e comunidades tradicionais indígenas;

III – garantir os direitos dos povos e das comunidades 
tradicionais indígenas afetados direta ou indiretamente por 
projetos, obras e empreendimentos;

IV – garantir a participação e controle social na educação 
escolar indígena respeitando a organização de cada território 
etnoeducacional;

V – assegurar que a dignidade e a diversidade de suas cul-
turas e histórias sejam adequadamente refletidos na educação 
pública;

VI – propiciar a inclusão digital dos povos e comunidades 
indígenas, garantindo-lhes o acesso às tecnologias de informa-
ção e da comunicação;

VII – estimular a comercialização dos produtos decorrentes 
do artesanato e a agricultura familiar como forma de subsis-
tência e acesso ao trabalho e renda aos povos e comunidades 
indígenas;

VIII – criar estratégias de geração e acesso à renda e ao 
trabalho facilitando a criação e obtenção de linhas de créditos 
e financiamento a técnicas modernas para fomento e desenvol-
vimento das atividades tradicionais das comunidades e povos 
indígenas;

IX – garantir no sistema público previdenciário a adequa-
ção às especificidades dos povos e comunidades tradicionais 
indígenas, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e 
religiosas e às doenças decorrentes destas atividades.

Artigo 7º – São instrumentos de implementação da Política 
Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e 
Comunidades Indígenas:

I – a criação de um Plano Estadual de Preservação do Patri-
mônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas;

II – os Planos e Políticas de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais;

III – o Conselho Estadual dos Povos Indígenas;
IV – o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas;
V – os fóruns regionais e locais; e
VI – o Plano Plurianual.
Artigo 8º – A Política Estadual de Preservação do Patri-

mônio dos Povos e Comunidades Indígenas consiste em um 
conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas 
com o fim de implementar, nas diferentes esferas de governo, 
os princípios e os objetivos estabelecidos por esta Política:

I – o Plano Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural 
e dos Povos e Comunidades Indígenas encontra nos Planos e 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais os instrumentos necessários para fundamen-
tar e orientar a sua implementação;

II – o Plano Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural 
dos Povos e Comunidades Indígenas poderá ser estabelecido 
com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos 
étnico-socioculturais e deverá ser elaborado com a participação 
equitativa dos representantes de órgãos governamentais e dos 
povos e comunidades indígenas envolvidos;

III – a elaboração e implementação da Política Estadual de 
Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas poderá 
se dar por meio de fóruns especialmente criados para esta 
finalidade ou de outros cuja composição, área de abrangência 
e finalidade sejam compatíveis com o alcance dos objetivos 
desta Política;

IV – o estabelecimento de Plano Estadual de Preservação 
do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas 
não é limitado, desde que respeitada a atenção equiparada aos 
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