
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014 1

ANO XLI - Nº 153 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
179º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

126.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................06

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................06

MENSAGEM..................................................................................07

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Deputado Arnaldo Melo (PMDB)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Max Barros (PMDB)
2.° Vice-Presidente: Deputado Eduardo Braide (PMN)
3.° Vice-Presidente: Deputado Marcelo Tavares (PSB)
4.° Vice-Presidente: Deputada Gardênia Castelo (PSDB)

° 1.° Secretário: Deputado Rogério Cafeteira (PSC) 
2.° Secretário: Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
3.° Secretário: Deputado Dr. Pádua (PRB)
4.° Secretário: Deputado Zé Carlos (PT)

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO
PSB - PC do B - PPS

1. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
2. Deputada Cleide Coutinho (PSB)
3. Deputada Eliziane Gama (PPS)
4. Deputado Marcelo Tavares (PSB)

Deputado Rubens Pereira Júnior
LÍDER

5. Deputado Othelino Neto (PC do B)
6. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
7. Deputado Rubens Pereira Júnior (PC do B)

VICE-LÍDER
Deputado Othelino Neto

BLOCO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA
PT - PHS - PMN - PRB - PRP

1. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
2. Deputado Dr. Pádua (PRB)
3. Deputado Eduardo Braide (PMN)

Deputado Marcos Caldas
LÍDER

5. Deputado Marcos Caldas (PRP)
6. Deputado Zé Carlos (PT)

Deputada Francisca Primo
VICE-LÍDER

BLOCO PARLAMENTAR PELO MARANHÃO
PMDB - PTB - PSD

1. Deputado Arnaldo Melo (PMDB)
2. Deputado Afonso Manoel (PMDB)
3. Deputado Carlos Alberto Milhomem (PSD)

LÍDER
Deputado Roberto Costa

5. Deputado Manoel Ribeiro (PTB)
6. Deputado Max Barros (PMDB)
7. Deputado Roberto Costa (PMDB)
8. Deputada Vianey Bringel (PMDB)

Deputada Vianey Bringel
VICE-LÍDERES

BLOCO PARLAMENTAR
PSDB - PDT

1. Deputado Carlinhos Amorim (PDT)
2. Deputada Gardênia Castelo (PSDB)

Deputada Valéria Macedo
LÍDER

3. Deputado Neto Evangelista (PSDB)
4. Deputada Valéria Macedo (PDT)

BLOCO DEMOCRÁTICO
PEN - PR - PV - PRTB

1. Deputado André Fufuca (PEN)
2. Deputado Camilo Figueiredo (PR)
3. Deputado Carlos Filho (PRTB)
4. Deputado Edilázio Júnior (PV)
5. Deputado Hemetério Weba (PV)

6. Deputado Jota Pinto (PEN)
7. Deputado Raimundo Louro (PR)
8. Deputado Rigo Teles (PV)
9. Deputado Stênio Rezende (PRTB)
10. Deputado Victor Mendes (PV)

LIDERANÇA DO GOVERNO

LÍDER
Deputado César Pires

Deputado Alexandre Almeida
VICE-LÍDERES

Deputado Alexandre Almeida
LÍDER

LICENCIADOS
1. Deputado Ricardo Murad (PMDB)

4. Deputada Francisca Primo (PT)

4. Deputado Hélio Soares (PMDB)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO PROGRESSISTA
PSL - PTN - PSC - DEM

1. Deputado Alexandre Almeida (PTN)
2. Deputado Antônio Pereira (DEM)
3. Deputado César Pires (DEM)
4. Deputado Edson Araújo (PSL)

5. Deputada Graça Paz (PSL)
6. Deputado Léo Cunha (PSC)
7. Deputado Rogério Cafeteira (PSC)

Deputado Edilázio Júnior
LÍDER

Deputado Jota Pinto
Deputado Raimundo Louro

VICE-LÍDER

PROJETO DE LEI..........................................................................07

REQUERIMENTO .........................................................................22

RESUMO DA ATA..........................................................................23

PARECER.......................................................................................24

ATO DE RATIFICAÇÃO...............................................................27

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................27



QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Jota Pinto
Deputado Rigo Teles
Deputado Neto Evangelista
Deputado Manoel Ribeiro
Deputado Othelino Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputada Francisca Primo

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado André Fufuca
Deputado Carlos Amorim
Deputado Roberto Costa
Deputada Cleide Coutinho
Deputado Léo Cunha
Deputado Marcos Caldas

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30h

SECRETÁRIA
Glacimar / Vera

Titulares
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Hemetério Weba
Deputada Valéria Macêdo
Deputado Roberto Costa
Deputada Eliziane Gama
Deputado Marcos Caldas
Deputado Léo Cunha

Suplentes
Deputado Rigo Teles
Deputado Stênio Rezende
Deputado Carlos Amorim
Deputado Carlos Alberto Milhomem
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Alexandre Almeida

Titulares
Deputado André Fufuca
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Carlos Amorim
Deputado Roberto Costa 
Deputado Bira do Pindaré
Deputado César Pires
Deputada Francisca Primo

Suplentes
Deputado Carlos Filho
Deputado Hemetério Weba
Deputado Neto Evangelista
Deputado Afonso Manoel
Deputado Rubens Pereira Júnior
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Marcos Caldas

Titulares
Deputado Raimundo Louro
Deputado Hemetério Weba
Deputado Neto Evangelista
Deputado Afonso Manoel
Deputado Rubens Pereira Júnior

Deputado Edson Araújo

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Camilo Figueiredo

Deputado Hélio Soares
Deputado Othelino Neto

Deputado Alexandre Almeida

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Stênio Rezende
Deputado André Fufuca
Deputada Valéria Macêdo
Deputada Vianey Bringel
Deputada Cleide Coutinho
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira

Suplentes
Deputado Hemetério Weba
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Carlos Amorim
Deputado Hélio Soares
Deputada Eliziane Gama

Deputada Graça Paz

Titulares
Deputado Camilo Figueiredo
Deputado Rigo Teles
Deputada Valéria Macedo
Deputado Hélio Soares
Deputado Othelino Neto

Deputada Graça Paz

Suplentes
Deputado Hemetério Weba
Deputado André Fufuca
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlos Alberto Milhomem
Deputada Cleide Coutinho

Deputado Edson Araújo

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Stênio Rezende
Deputado Hemetério Weba
Deputado Carlos Amorim
Deputado Hélio Soares
Deputado Bira do Pindaré

Deputado César Pires

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Camilo Figueiredo
Deputada Valéria Macedo
Deputado Afonso Manoel
Deputada Eliziane Gama

Deputado Léo Cunha

Titulares
Deputado Jota Pinto
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Carlos Amorim
Deputado Afonso Manoel
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Marcos Caldas
Deputado Alexandre Almeida

Suplentes
Deputado Rigo Teles
Deputado Stênio Rezende
Deputado Neto Evangelista
Deputado Hélio Soares
Deputado Othelino Neto

Deputado Léo Cunha

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Raimundo Louro
Deputado Carlos Amorim
Deputada Vianey Bringel
Deputada Eliziane Gama
Deputado Marcos Caldas
Deputado Edson Araújo

Suplentes
Deputado Carlos Filho
Deputado Rigo Teles
Deputada Valéria Macedo
Deputado Roberto Costa
Deputado Othelino Neto

Deputado Léo Cunha

Titulares
Deputado Raimundo Louro
Deputado Rigo Teles

Deputado Manoel Ribeiro
Deputada Cleide Coutinho

Deputado César Pires

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Jota Pinto

Deputado Roberto Costa
Deputado Rubens Pereira Júnior

Deputado Antônio Pereira

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado André Fufuca
Deputado Hemetério Weba

Deputado Afonso Manoel
Deputado Bira do Pindaré

Deputado Alexandre Almeida

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Jota Pinto

Deputada Vianey Bringel
Deputado Raimundo Cutrim

Deputado Edson Araújo

Titulares
Deputado Carlos Filho
Deputado Rigo Teles
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlos Alberto Milhomem
Deputado Raimundo Cutrim

Suplentes
Deputado Edilázio Júnior
Deputado Jota Pinto
Deputada Valéria Macêdo
Deputado Hélio Soares
Deputado Rubens Pereira Júnior

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Jota Pinto

VICE-PRESIDENTE
Manoel Ribeiro

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Roberto Costa

VICE-PRESIDENTE
Edilázio Júnior

PRESIDENTE
Roberto Costa

VICE-PRESIDENTE
Francisca Primo

PRESIDENTE
Vianey Bringel

VICE-PRESIDENTE
Valéria Macêdo

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE
Eliziane Gama

VICE-PRESIDENTE
Edilázio Júnior

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE
Alexandre Almeida

VICE-PRESIDENTE
Carlos Amorim

PRESIDENTE
Bira do Pindaré

VICE-PRESIDENTE
Hélio Soares

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30h

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/10/2014 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

          TEMPOS DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.....................10 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR PDT - PSDB............................6 MINUTOS
3. BLOCO P. DEMOCRÁTICO PROGRESSISTA................10 MINUTOS
4. BLOCO DEMOCRÁTICO..............................................14 MINUTOS
5. BLOCO UNIÃO DEMOCRÁTICA...................................9 MINUTOS
6. BLOCO PARLAMENTAR PELO MARANHÃO..............11 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.10.2014 – QUARTA-FEIRA

I – VETO TOTAl EM VOTAÇÃO (COM DISCUSSÃO
E  ENCAMINHAMENTO ENCERRADOS)

ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 RI)

1. VETO TOTAL, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 063/2014, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI Nº 144/2014, DE AUTORIA DO DEPUTADO
CÉSAR PIRES, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A LEITURA DE, NO
MÍNIMO, UM LIVRO PELOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE DOIS LIVROS PELOS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES NA FORMA
QUE ESPECIFICA. COM PARECER   CONTRÁRIO  A
MANUTENÇÃO DO VETO E FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO
PROJETO PELA COMISSÃO  DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO OTHELINO NETO.
TRANSFERIDA A CONCLUSÃO DA VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.10.2014, COM
REGISTRO DOS  VOTOS DOS DEPUTADOS – ANDRÉ FUFUCA,
BIRA DO PINDARÉ, DR. PÁDUA, EDSON ARAÚJO, FRANCISCA
PRIMO, GARDÊNIA CASTELO, ROGÉRIO CAFETEIRA, VALÉRIA
MACEDO E ZÉ CARLOS, VOTANDO FAVORÁVEIS À
DERRUBADA DO MESMO  E PELA MANUTENÇÃO DO VETO -
ARNALDO MELO, GRAÇA PAZ, LÉO CUNHA, MANOEL RIBEIRO,
RIGO TELES, ROBERTO COSTA, STÊNIO REZENDE E VIANEY
BRINGEL, QUANDO FOI CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DO
QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR.

II – VETO TOTAl EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 RI)

2. VETO TOTAL, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 068/2014, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI Nº 153/2014, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS
VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS,
COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DAQUELA
CORTE. COM PARECER   CONTRÁRIO  A MANUTENÇÃO DO
VETO E FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO PROJETO PELA
COMISSÃO  DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 15/10/14, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL,
ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR.

III – PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO - 1º TURNO

VOTAÇÃO NOMINAL( § 1º, ART. 262 DO R.I.)

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 002/
2013, DE AUTORIA DO DEPUTADO MANOEL RIBEIRO, QUE

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO, ELEVANDO O PERCENTUAL
MÍNIMO, DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, NA
MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO JOTA PINTO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 002/
2014, DE AUTORIA DO DEPUTADO MANOEL RIBEIRO, QUE
ALTERA A REDAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 51 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO JOTA PINTO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

5. PROJETO DE LEI Nº 168/2014, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO,
COM VISTA A ASEGURAR O DIREITO HUMANO À
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, REVOGA AS LEIS Nº 8.541/06 E
8.631/07, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS COM  PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO; E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HIUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 15/10/14, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO  DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR.

6. PROJETO DE LEI Nº 182/2014, DE AUTORIA  DO
DEPUTADO RIGO TELES, QUE ACRESCENTA INCISO XIII AO
ART. 92 DA LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE
DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE
PARECER   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 15/10/14, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR.

7. PROJETO DE LEI Nº 191/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, ANALISTAS
JUDICIÁRIOS EXECUTANTES DE MANDATOS, OFICIAIS DE
JUSTIÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DO MARANHÃO E DA
JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E
FIXA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER   DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; E
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 15/10/14, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR.

V – PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º  TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006/2014, DE
AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
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MARANHÃO (MENSAGEM Nº 02/14), QUE ALTERA DISPOSITIVO
DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO
MARANHÃO, LEI COMPLEMENTAR Nº 14 DE 17/12/91, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
ACATADO EM FORMA DE SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REUNIDAS CONJUNTAMENTE. -
RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 005/2014, DE
AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO (MENSAGEM Nº 001/14), QUE CRIA O FUNDO DE
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO -
FADEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA; ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE; E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO, REUNIDAS
CONJUNTAMENTE. - RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

VI – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE LEI Nº 170/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
CULTURAL OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, O EVENTO FESTIVAL DA MACAXEIRA, DE
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO DE MORADORES DE ARGOLA
E TAMBOR (CIDADE NOVA), NA PRAÇA DAS MANGUEIRAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - COM PARECER   DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

VII – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 1º  TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

11. PROJETO DE LEI Nº 197/2014,  ENCAMINHADO
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 073/2014,   QUE DISPÕE
SOBRE A TERCEIRA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012/
2015, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 9.553/12, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  COM PARECER   FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
– RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

VIII – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

12. PROJETO DE LEI Nº 147/2014,  DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA,  QUE DISPÕE SOBRE O DIA
ESTADUAL DO AUDITOR DO ESTADO, A SER CELEBRADO NO
DIA 30 DE SETEMBRO DE CADA ANO.  COM PARECER   DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO RIGO TELES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/

10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

13. PROJETO DE LEI Nº 157/2014,  DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCOS CALDAS,  QUE INCLUI O “FESTEJO DE
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO”,
NO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO OTHELINO NETO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 16/10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

14. PROJETO DE LEI Nº 324/2013, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ CARLOS, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº
7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 16/10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

15. PROJETO DE LEI Nº 171/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ CARLOS, QUE INSTITUI O PROGRAMA
ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS
AGRÍCOLAS-EFAS, CASAS FAMILIARES RURAIS – CFRS E
CENTROS FAMILIARES DE FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA-
CEFFAS DO ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE
ENTIDADES MANTENEDORAS EM FINS LUCRATIVOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER   FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
– RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/
10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

16. PROJETO DE LEI Nº 075/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE PROÍBE A INSCRIÇÃO DO
NOME DE CONSUMIDOR DE SERVIÇO PÚBLICO, EM
CADASTRO E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

17. PROJETO DE LEI Nº 086/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE DESTINAÇÃO DE ÁREA EXCLUSIVA
PARA O ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS(BICICLETÁRIO)
NOS ESTACIONAMENTOS DOS SHOPPINGS CENTERS,
HIPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES NO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
SUBSTITUTIVO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO RIGO TELES; E EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO
ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.
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18. PROJETO DE LEI Nº 125/2014, DE AUTORIA DO

DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DO
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA UEMA NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA/MA. . COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO RIGO TELES; E EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO
ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

19. PROJETO DE LEI Nº 130/2014, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE
INSTITUIÇÃO DO “FESTEJO DO SANTO ANTÔNIO DE
BALSAS”, NO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RIGO TELES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

20. PROJETO DE LEI Nº 136/2014, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DA UEMA NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO,
ESTADO DO MARANHÃO. - COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

21. PROJETO DE LEI Nº 149/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO – UEMA, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU/MA. -
COM PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO JOTA PINTO; E EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

22. PROJETO DE LEI Nº 173/2014, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. - COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO; E
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
– RELATOR DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

IX – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM  ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

23. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 005/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO  ROGERIO CAFETEIRA,  QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO A JOSÉ DE
RIBAMAR DE OLIVEIRA – CANHOTEIRO, AO INTELECTUAL
MARANHENSE JOAQUIM ELIAS NAGIB PINTO HAICKEL.
COM PARECER   FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR

DEPUTADO JOTA PINTO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

24. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 006/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO  ROGERIO CAFETEIRA,  QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO DO
VALE AO INTELECTUAL MARANHENSE JOAQUIM ELIAS
NAGIB PINTO HAICKEL.  COM PARECER   FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO JOTA PINTO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

25. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE
A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BEQUIMÃO” AO SENHOR ALDIMIR ZANONI PORTO. - COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RIGO TELES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

X – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

26.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE CONCEDE A
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BEQUIMÃO”
AO SENHOR CLAUDIO DONISETE AZEVEDO. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

27.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BEQUIMÃO” AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO
MARANHÃO, ATUAL SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO, MARCOS JOSÉ DE MORAES AFONSO JÚNIOR. -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

28.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/2014,
DE AUTORIA DO DEPUTADO MAX BARROS, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR ANTÔNIO
DJALMA BLUME DE ALMEIDA, NATURAL DE RESENDE/RJ. -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RIGO TELES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

XI – MOÇÕES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM  ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

29. MOÇÕES Nºs.  014/2013 E 003/2014, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS CÉSAR PIRES E HÉLIO SOARES, DE APLAUSO E
CONGRATULAÇÕES AO ADVOGADO, PROFESSOR,
CONSULTOR GERAL LEGISLATIVO DA ALEMA  E ESCRITOR,
SENHOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, DEVIDO O
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LANÇAMENTO DO LIVRO DIREITO ELEITORAL – 4ª EDIÇÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RIGO TELES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

XII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

30. REQUERIMENTO Nº 203/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO  O PROJETO DE LEI Nº 050/2014, DE SUA
AUTORIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME DE
URGÊNCIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/14, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO), ASSIM
COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

31. REQUERIMENTO Nº 208/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CAMILO FIGUEIREDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONSTITUÍDA UMA COMISSÃO
ESPECIAL, COMPOSTA POR 07(SETE) MEMBROS TITULARES
E 07 (SETE) SUPLENTES, PARA EFETUAR UMA VISITA AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MARANHÃO, OBJETIVANDO INFORMAÇÕES SOBRE A
APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS SOBRE A COMPRA DE VOTOS
NAS ELEIÇÕES DE 2012, PARA PREFEITO NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME MATÉRIA
VEICULADA, NOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA
NACIONAL(FANTÁSTICO) E LOCAL. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/
10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

32. REQUERIMENTO Nº 222/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS DOS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME
DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 188/14, QUE DISPÕE SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE
COMBATE AO CÂNCER, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/
10/14, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

33. REQUERIMENTO Nº 232/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO AFONSO MANOEL, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA AO CONSELHO
REGIONAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO MARANHÃO,
MENSAGEM DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES, PELOS
RELEVANTES SERVIÇOS QUE ESTE CONSELHO VEM
PRESTANDO AOS NOSSOS COESTADUANOS.TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

34. REQUERIMENTO Nº 234/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VICTOR MENDES, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 106/13, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO A TODOS
OS ANIMAIS NO ÂMBITO ESTADUAL.TRANSFERIDA A

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

35. REQUERIMENTO Nº 235/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VICTOR MENDES, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME
DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 187/2014, DE SUA AUTORIA, QUE INCORPORA
ESTRADA À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

36. REQUERIMENTO Nº 237/2014, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME
DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022 E 023/2014, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDA
DATA; 22/10/2014 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 199/14, enviado através da Mensagem

Governamental nº 075/14, que dispõe sobre normas para celebração de
convênios e instrumentos congêneres por órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 200/14, enviado através da mensagem
Governamental nº 076/14, que dispõe sobre o acesso à informação no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 022/14,

de autoria do Senhor Deputado Rubens Pereira Junior, que concede Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale a artista maranhense Luciana Simões e
dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 023/14,
de autoria do Senhor Deputado Rubens Pereira Junior, que concede Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale ao artista maranhense Alê Muniz e dá
outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA  DIRETORA DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, em 21/10/14.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e um de outubro do ano de dois
mil e quatorze.

Presidente, Senhor Deputado Arnaldo Melo.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Rogério Cafeteira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Carlos.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
André Fufuca, Arnaldo Melo, Bira do Pindaré, Carlos Alberto Milhomem,
Carlos Amorim, Cleide Coutinho, Edilázio Júnior, Eduardo Braide,
Francisca Primo, Gardênia Castelo, Jota Pinto, Léo Cunha, Manoel Ribeiro,
Marcos Caldas, Othelino Neto, Raimundo Louro, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Rubens Pereira Júnior, Vianey Bringel e Zé Carlos. Ausentes os
Deputados: Afonso Manoel, Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Camilo
Figueiredo, Carlinhos Florêncio, Carlos Filho, César Pires, Doutor Pádua,
Edson Araújo, Eliziane Gama, Graça Paz, Hélio Soares, Hemetério Weba,
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Neto Evangelista, Marcelo Tavares, Max Caldas, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Victor Mendes.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Com a palavra o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do texto
Bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ CARLOS (lê texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 075/2014

São Luís, 20 de outubro de 2014.

Senhor Presidente,

Submeto à apreciação dessa augusta Assembleia o incluso projeto
de lei que dispõe sobre normas para elaboração de convênios e instrumentos
congêneres por órgãos e entidades do Poder Executivo.

O Estado não detém a autossuficiência de produzir todos os bens,
serviços e obras de que necessita para cumprir suas atribuições. Assim, o
ente estatal delega algumas tarefas, descentralizando suas ações para outros
entes públicos ou privados, a fim de realizar objetivos de interesses comuns.
Essa delegação de atribuições realiza-se através de um acordo de vontades,
denominado convênio, sobre o qual incidem regras jurídicas específicas.
Ocorre que essas regras encontram-se de forma esparsa, tornando um
pouco complexa a análise do caso concreto. Buscando equacionar esse
problema é que se apresenta o presente projeto, que estabelece critérios,
requisitos e vedações para a formalização, execução, acompanhamento,
fiscalização e prestação de contas dos convênios ou instrumentos
congêneres.

De modo sumário, os convênios estão contemplados na Lei Federal
nº 8.666/93. No âmbito da União Federal, durante uma década eles tiveram
tratamento mais pormenorizado na Instrução Normativa nº 01/97, da
Secretaria do Tesouro Nacional.

Os órgãos e entidades adotavam, por ausência de normas
específicas no âmbito do Estado, os dispositivos da Instrução Normativa
nº 01/97, da STN, que foi revogada. Entretanto, tais normas são aplicáveis
à União, não possuindo força para aplicação pelo Estado.

Por outro lado, o Governo Federal adotou uma nova metodologia
para a gestão de convênios com a edição de um novo conjunto normativo:
Decreto nº 6.170, de 2007, Portaria Interministerial nº 127/08 e Portaria
Interministerial CGU/MF/MF 507/2011, entre outras, direcionado para o
uso da tecnologia da informação por meio do Sistema de Convênios do
Governo Federal (SICONV).

O presente projeto de lei visa a suprir necessidades de regulamentar
a gestão de transferências de recursos estaduais por meio de convênios e
instrumentos congêneres.

Com estas considerações, que entendo suficientes para justificar a
presente proposição, minha expectativa é a de que o Parlamento
Maranhense a ela dispensará boa acolhida e a necessária aprovação.

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa excelência aos seus
eminentes pares os meus protestos de estima e consideração.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado

PROJETO DE LEI N° 199 / 14

Dispõe sobre normas para celebração de convênios
e instrumentos congêneres por órgãos e entidades do
Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  A descentralização da execução de programas, projetos,
ações e atividades de competência de órgãos ou entidades da administração
pública estadual, para terceiros que tenham interesse comum com sua
implementação será efetivada mediante celebração de convênio ou
instrumento congênere.

§ 1º  A transferência de recursos mediante convênio ou termo
congênere somente se efetivará para convenentes que disponham de
condições para consecução do seu objeto e tenham atribuições estatutárias
ou regimentais compatíveis com o objeto do convênio.

§ 2º  É dispensada a celebração de convênio ou termo congênere
nos casos de transferência de recursos para execução de programas, projetos
ou atividades por órgão ou entidade da administração pública estadual ou
municipal, que decorra de determinação constitucional ou legal ou com
base em norma específica que fixa critérios de habilitação, transferência e
aplicação dos recursos públicos.

§ 3º  Os objetos dos instrumentos referidos no caput deste artigo
serão executados com obediência às regras da Lei Complementar Federal
nº 101, de 2000; da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; da Lei
Estadual nº 9.579/2012, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, bem como às
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual
do Estado do Maranhão e desta Lei.

Art. 2º  A celebração de convênio ou instrumento congênere poderá
ocorrer quando os recursos financeiros forem provenientes de:

I - transferências voluntárias para atender a despesas correntes
ou de capital da esfera estadual para órgãos da administração direta e para
entidades de direito público da administração indireta dos municípios;

II - dotações consignadas no orçamento do Estado do Maranhão
ou de transferências destinadas à execução de ações relacionadas às áreas
de atuação do Estado ou de suas entidades para a realização de projetos ou
atividades de interesse comum dos partícipes.

Art. 3º  Para fins do disposto nesta Lei considera-se:
I - Convênio: instrumento que tem por objeto a execução

descentralizada, em regime de mútua cooperação, de programa, projeto ou
atividades de interesse comum e que tenha como partícipe, de um lado,
órgão da administração direta ou entidade da administração indireta do
Estado, e do outro lado, órgão e entidade pública Estadual e Municipal ou
entidades privadas sem fins lucrativos;

II - Concedente: órgão ou entidade da administração pública
estadual responsável pela transferência dos recursos ou pela
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do
objeto do convênio ou instrumento congênere;

III - Convenente: pessoa jurídica de direito público ou privado
com a qual o órgão ou entidade da administração estadual pactua a execução
de programa, projeto ou atividade, mediante a celebração de convênio ou
instrumento congênere;
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IV - Interveniente: pessoa jurídica de direito público ou privado

que participa do convênio ou instrumento congênere, para manifestar o
seu consentimento ou para assumir obrigações na execução do objeto em
seu próprio nome;

V - Contribuição: recurso corrente ou de capital transferido ou
concedido a pessoas de direito público ou privado, sem fins lucrativos e
sem exigência de contraprestação direta em bens ou serviços;

VI - Auxílio: transferência voluntária de recursos destinada a atender
despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de
governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos;

VII - Subvenção Social: transferência de recursos para cobertura
de despesas de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou
cultural, sem fins lucrativos;

VIII - Termo Aditivo: instrumento celebrado durante a vigência
de convênio ou instrumento congênere para promover modificação em
condições pactuadas;

IX - Termo de Outorga: instrumento congênere ao convênio que
concede apoio financeiro e operacional a pessoa física para a execução de
projetos científico e tecnológico e sua assistência técnica de interesse
comum entre a outorgante e o outorgado;

a) Outorgante: órgão ou entidade da administração pública estadual
responsável pelo apoio financeiro e operacional destinados à execução do
objeto do termo de outorga;

b) Outorgado: pessoa física que firma termo de outorga com órgão
ou entidade da administração pública;

X - Gestor: pessoa jurídica responsável pela gerência
administrativa e financeira dos créditos repassados por meio de convênio
para execução de projeto ou atividade;

XI - Instrumento congênere: termo de acordo, de ajuste, de
cooperação, de outorga que estabelecem obrigações de natureza financeira
e operacional, celebrados por órgão ou entidade da administração pública
estadual com entidade pública ou privada para o desenvolvimento de
projetos, atividades, eventos ou ações de interesse comum;

XII - Proponente: órgão ou entidade pública ou privada sem fins
lucrativos que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em
firmar instrumento regulado por esta Lei;

XIII - Consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente
por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

XIV - Obras e serviços de interesse local: objeto cuja execução é
atribuída ao convenente mediante disponibilização orçamentária e financeira
da concedente para estruturação de serviços públicos de interesse local, a
exemplo dos de transporte coletivo, saneamento básico, bem como obras
de habitação de interesse social e de infraestrutura;

XV - Executor/fornecedor: pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, responsável pela execução de obra ou fornecimento de
bem ou serviço, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais
normas pertinentes à matéria, a partir de contrato de execução ou
fornecimento firmado com órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou
entidade privada sem fins lucrativos;

XVI - Beneficiários finais: população diretamente favorecida pelos
investimentos;

XVII - Dirigente: aquele que possua vínculo com entidade privada
sem fins lucrativos e detenha qualquer nível de poder decisório, assim
entendidos os conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes,
gerentes, dentre outros;

XVIII - Etapa ou fase: divisão existente na execução de uma meta;
XIX - Meta: parcela quantificável do objeto descrita no plano de

trabalho;
XX - Objeto: produto do convênio, contrato de repasse ou termo

de cooperação, observados o programa de trabalho e as suas finalidades;
XXI - Padronização: estabelecimento de critérios e indicadores a

serem seguidos nos convênios com o mesmo objeto, definidos pela
concedente, especialmente quanto às características do objeto e ao seu
custo;

XXII - Projeto básico: conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de
variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização
das obras e montagem;

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da
obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

XXIII - Partícipe: qualquer das pessoas que figurar como
concedente, convenente ou interveniente nos convênios ou instrumentos
congêneres;

XXIV - Termo de referência: documento apresentado quando o
objeto do convênio ou instrumentos congêneres envolver aquisição de
bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento
detalhado, considerando os preços praticados no mercado de região onde
será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do
objeto;

XXV - Contrato de repasse: instrumento administrativo por meio
do qual a transferência dos recursos financeiros processa-se por intermédio
de instituição ou agente financeiro público, atuando como mandatária do
Estado;

XXVI - Termo de cooperação: instrumento por meio do qual é
ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual para outro órgão estatal da mesma natureza ou autarquia,
fundação pública ou empresa estatal dependente.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

Art. 4º  São requisitos obrigatórios para a celebração de convênio
ou instrumento congênere de que trata esta Lei, proposta de trabalho do
interessado ao titular do órgão ou entidade da administração pública estadual
responsável pelo programa, projeto, serviço ou benefício, mediante
apresentação de Plano de Trabalho, conforme Anexo I, que conterá, no
mínimo:

I - razões que justifiquem a celebração do convênio ou instrumento
congênere;

II - descrição completa e detalhada do objeto a ser executado;
III - descrição das metas a serem atingidas, qualitativas e

quantitativamente;
IV - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim, da

conclusão das etapas ou fases programadas;
V - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela

concedente e a contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para
cada projeto, atividade, evento ou ação;

VI - cronograma de desembolso;
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VII - declaração do convenente de que não está em situação de

mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão da Administração Pública
Estadual, direta e indireta;

VIII - comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel,
mediante certidão de registro do cartório do imóvel, quando o convênio
tiver por objeto a execução de obras, ou benfeitorias do mesmo;

Parágrafo único.  Na proposta de trabalho deverão constar as
seguintes informações:

I - nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, bem como
endereço residencial do responsável que assinará o instrumento, quando
se tratar de instituições públicas;

II - razão social, endereço, endereço eletrônico, número de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, transcrição do objeto
social da entidade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade
e CPF de cada um deles, quando se tratar das entidades privadas sem fins
lucrativos;

III - Carteira de Identidade, CPF e Comprovação de Capacitação
Técnica, quando o convenente ou outorgado for pessoa física.

Art. 5º  A contrapartida, quando houver, será calculada sobre o
valor total do objeto e poderá ser atendida por meio de recursos financeiros
e de bens e serviços, se economicamente mensuráveis.

§ 1º  A contrapartida, quando financeira, deverá ser depositada na
conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso.

§ 2º  A contrapartida por meio de bens e serviços, quando aceita,
deverá ser fundamentada pelo concedente e ser economicamente
mensurável, devendo constar do instrumento cláusula que indique a forma
de aferição do valor correspondente em conformidade com os valores
praticados no mercado.

§ 3º  O proponente deverá comprovar que os recursos, bens ou
serviços referentes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados.

§ 4º  A contrapartida a ser aportada por entes públicos, quando
financeira, deverá ser comprovada por meio de previsão orçamentária.

§ 5º  A contrapartida não financeira para entes públicos poderá
ser aceita, salvo disposição legal em contrário.

Art. 6º  A situação de regularidade do convenente, para os efeitos
desta Lei, será comprovada mediante consulta prévia ao Sistema de Cadastro
Estadual de Inadimplentes - SISCEI, nos termos da Lei nº 6.690, de 11 de
julho de 1996, complementada com apresentação dos seguintes
documentos, até cinco dias antes da data de assinatura do convênio, de
acordo com o convenente:

I - pessoa jurídica de direito público:
a) Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado

comprovando o cumprimento dos limites constitucionais e daqueles
previstos na Lei Orgânica do Município, no tocante à educação e saúde;

b) Declaração do Prefeito sobre a instituição e arrecadação dos
tributos de sua competência, previstos na Constituição Federal;

c) Declaração do Prefeito, indicando as dotações orçamentárias
por onde correrão as contrapartidas, quando for o caso;

d) Declaração de que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e financiamento devidos ao ente transferidor, bem
como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

e) Declaração quanto a observância dos limites das dívidas
consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação
da receita, de inscrição em Restos a Pagar, quando couber;

f) cópia do termo de posse do Prefeito atual, da carteira de identidade
e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

g) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS;

h) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço - FGTS;

i) comprovante de abertura de conta bancária específica em
instituição financeira oficial e, na inexistência, em outra agência bancária
local;

j) cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ;

k) comprovação do poder de representação do signatário;
l) Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, atestando

o cumprimento dos limites e exigências da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000;

m) Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro Estadual de
Inadimplentes - SISCEI;

n) Declaração do convenente que se compromete a não utilizar os
recursos provenientes de convênio para o pagamento de despesas com
pessoal ativo, inativo e pensionista do Estado ou dos Municípios (previsão
legal - Constituição Federal, art. 167, X e Lei Complementar nº 101/2000,
art. 25).

II - entidades privadas sem fins lucrativos:
a) cópia do estatuto ou contrato social registrado em cartório

competente e suas alterações;
b) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
c) declaração assinada pela maioria absoluta dos membros do

Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, concordando
com a assinatura do convênio ou termo congênere;

d) declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência
de dívida com o poder público e de inscrição nos bancos de dados públicos
ou privados de proteção ao crédito;

e) declaração da autoridade máxima da entidade informando que
nenhuma das pessoas relacionadas na alínea “b” é agente político do Poder
Público Estadual e Municipal ou do Ministério Público, tanto quanto
dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera
governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente
em linha direta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

f) prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ pelo prazo de 3 (três) anos;

g) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS;

h) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;

i) cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ;

j) cópia da carteira de identidade e comprovante de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

k) certidão emitida pelo Sistema de Cadastro Estadual de
Inadimplentes - SISCEI;

l) comprovante de abertura de conta bancária específica em
instituição financeira oficial e, na inexistência, em outra agência bancária
local.

§ 1º  A regularidade referente às obrigações com a seguridade social
e outras obrigações sociais será confirmada mediante consulta aos bancos
de dados que forneçam informações sobre a situação dos seus contribuintes.

§ 2º  Quando se tratar de entidade de assistência social, além dos
documentos previstos no inciso II do caput deverá apresentar regularidade
perante o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Conselho
Municipal de Assistência Social- CMAS e, quando se tratar de entidade de
utilidade pública, apresentar a Lei outorgante do referido Título.

§ 3º  A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade
social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público
nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4º  Os órgãos ou entidades da administração pública de qualquer
esfera de governo que recebam as transferências voluntárias oriundas da
Administração Pública Estadual, deverão incluí-las em seus orçamentos.

Art. 7º  Ficam os órgãos da administração pública estadual direta
e indireta proibidos de firmar convênios com órgãos ou entidades da
administração pública municipal ou entidades privadas sem fins lucrativos
que estejam em situação de débito, mora, inadimplência ou de irregularidade.

§ 1º  A proibição a que se refere este artigo alcança igualmente os
órgãos ou entidades que:

I - não apresentarem a prestação de contas dos recursos recebidos;
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II - não tiverem, por qualquer motivo, a sua prestação de contas

aprovada pela concedente;
III - não tiverem procedido à devolução, na forma regulamentar

determinada, de equipamentos, veículos e máquinas cedidos pelo Estado.
§ 2º  Ficam excluídos da proibição de que trata o caput deste artigo,

os convênios relacionados com os projetos e atividades de ação continuada
nas áreas de educação, saúde e assistência social.

CAPÍTULO III
DO CHAMAMENTO PÚBLICO OU CONCURSO DE

PROJETOS

Art. 8º  Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Lei
com entes públicos, o órgão ou entidade da Administração Pública Estadual
poderá, com vista a selecionar projetos e órgãos ou entidades públicas que
tornem mais eficaz a execução do objeto, realizar chamamento público, no
prazo mínimo de 15 (quinze) dias, mediante edital, que deverá conter, no
mínimo:

I - a descrição dos programas a serem executados de forma
descentralizada;

II - os critérios objetivos para a seleção do convenente ou
contratado, com base nas diretrizes e nos objetivos dos respectivos
programas.

Art. 9º  A formação de parceria para execução de atividades com
entidades privadas sem fins lucrativos visando à seleção de projetos ou
entidades que tornem eficaz o objeto de ajuste deverá ser precedida de
chamamento público ou concurso de projetos.

CAPÍTULO IV
DOS ELEMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

Art. 10.  O termo de convênio a ser assinado deverá conter, pelo
menos:

I - no preâmbulo - a numeração sequencial no exercício; o nome e
o CNPJ dos órgãos ou entidades que estejam firmando o instrumento; o
nome, endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e o
CPF dos respectivos titulares dos órgãos concedente e convenente, ou
daqueles que estiverem atuando por delegação de competência, indicando-
se, ainda, a sujeição do convênio e sua execução às normas das leis em vigor
e a esta Lei;

II - o objeto, a finalidade e seus elementos característicos, com a
descrição detalhada, objetiva, clara e precisa, do que se pretende realizar
ou obter, em consonância com o plano de trabalho, que integrará o convênio,
independentemente de transcrição;

III - as obrigações e as responsabilidades da concedente, do
convenente, inclusive de contrapartida, do executor e do interveniente,
quando houver;

IV - a vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para a
consecução do objeto e em função das metas estabelecidas;

V - a obrigação de a concedente prorrogar “de ofício” a vigência do
instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação
dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

VI - O prazo de vigência deve contemplar todo o período necessário
à execução do objeto do convênio, incluído, aí, aquele necessário ao
recebimento dos repasses do Estado, à preparação e realização de
procedimentos licitatórios, assinatura de contratos, realização e conclusão
das obras / contratação e prestação de serviços, etc.

VII - a classificação orçamentária da despesa, mencionando se o
número e data da Nota de Empenho ou Nota de Movimentação de Crédito
e declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos
para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício
futuro;

VIII - o cronograma de desembolso conforme o Plano de Trabalho,
incluindo os recursos da contrapartida pactuada, quando houver;

IX - as condições para liberação de recursos, compatíveis com o
Plano de Trabalho, o cronograma físico-financeiro, as exigências de

comprovação da aplicação das parcelas liberadas, e no caso de obra ou
empreendimento de engenharia, fazer constar:

a) liberação de primeira parcela após apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do projeto e da execução, do comprovante
de matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e de
fotografia da placa de divulgação;

b) liberação das parcelas intermediárias após apresentação do
boletim de medição;

c) liberação da última parcela após apresentação do boletim de
medição e da Certidão Negativa de Débito expedida pela Receita Federal
do Brasil;

X - a responsabilidade do executor por todos os encargos salariais,
fiscais, sociais e trabalhistas e a proibição de atribuição à concedente de
obrigações dessa natureza;

XI - as condições para comprovação periódica da execução do
objeto, da demonstração da aplicação dos recursos e do cumprimento das
fases ou etapas;

XII - a definição se for o caso, do direito de propriedade dos bens
remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que, em
razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;

XIII - a faculdade aos partícipes de denunciá-lo ou rescindi-lo, a
qualquer tempo, bem como a possibilidade de rescisão, quando os trabalhos
não forem executados ou pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
condição pactuada;

XIV - a indicação, quando for o caso, das despesas relativas à
parte a ser executada em exercícios futuros, indicando a origem dos créditos
para a cobertura dos futuros desembolsos e que serão consignados no
orçamento anual, durante o prazo da execução do termo;

XV - a garantia de livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades públicas concedentes e dos auditores da Controladoria Geral do
Estado, bem como do Tribunal de Contas do Estado, a qualquer tempo e
lugar, para verificação e avaliação dos atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com a execução do instrumento pactuado;

XVI - o compromisso do convenente de movimentar os recursos
em conta bancária específica, indicada pela concedente;

XVII - a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos,
inclusive os rendimentos de aplicação financeira, à concedente ou Tesouro
do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência da conclusão, denúncia,
rescisão ou extinção do convênio;

XVIII - o compromisso de inclusão, quando for o caso, dos recursos
no anexo de metas fiscais de que tratam os § §  1º e 2º do art. 4º da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000;

XIX - a participação do Governo Estadual e do convenente na
divulgação da execução do objeto do convênio, bem como em solenidade,
evento de assinatura de ordem de serviço, inauguração e outros, respeitado
o disposto no §  1º do art. 37 da Constituição Federal;

XX - a obrigatoriedade de destacar nas placas, outdoors, painéis,
e quaisquer peças publicitárias de mídia a participação do Governo do
Estado e do Município na mesma dimensão e proporção, que serão
produzidas e veiculadas à conta de recursos próprios do convenente, não
vinculados ao cumprimento do objeto do convênio, respeitado o disposto
no §  1º do art. 37 da Constituição Federal;

XXI - o compromisso do convenente em restituir à concedente o
valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento,
na forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Estadual, nos
seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto da avença;
b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da

estabelecida no convênio;
c) quando houver saldos financeiros remanescentes, inclusive os

provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas,
não utilizadas no objeto pactuado.

XXII - indicação da Capital do Estado do Maranhão, como foro
para dirimir dúvidas decorrentes da execução do termo.
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§ 1º  Os termos de convênio ou instrumentos congêneres serão

assinados, obrigatoriamente, pelos partícipes, intervenientes, gestores e
por duas testemunhas.

§ 2º  A vigência dos convênios ou instrumentos congêneres não
poderá ser superior a dois anos, podendo ser prorrogado, desde que
justificado, por igual período.

§ 3º  O termo de outorga será formalizado com cláusulas próprias
para expressar as condições da concessão do apoio financeiro, a aplicação
e prestação de contas.

§ 4º  As minutas de convênios ou dos instrumentos congêneres
deverão ser examinados e aprovados em parecer jurídico da Administração.

§ 5º  No empenho global dos convênios de que trata esta Lei,
deverá ser observado o princípio orçamentário da anualidade, inserto no
art. 2º da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 6º  Nos convênios, o projeto básico ou o termo de referência
deverá ser apresentado antes da celebração do instrumento, sendo facultado
ao concedente exigi-lo depois, desde que antes da liberação da primeira
parcela dos recursos.

Art. 11.  Os convênios ou instrumentos congêneres serão
obrigatoriamente cadastrados no Módulo de Convênios no Sistema
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios -
 SIAFEM/MA, de acordo com dispositivos do Decreto nº 27.288, de 1º de
abril de 2011.

Art. 12.  Os termos de convênio que tenham como objeto a
execução de projetos ou atividades, referentes a serviços de ação continuada,
da área de assistência social de atendimento direto ao público deverão
conter, além das condições discriminadas no artigo anterior, cláusulas
dispondo sobre:

I - a obrigação do convenente de manter cadastro de identificação
dos usuários dos serviços e ou de relatórios individualizados por tipo de
atendimento, para fins de acompanhamento, supervisão e controle da
concedente;

II - o compromisso do executor de apresentar, na periodicidade
ajustada, relatório de atendimentos e documentos comprobatórios dos
serviços efetivamente prestados ou disponibilizados, para os quais se
procederá à transferência dos recursos;

III - a possibilidade de atualização de valores de unidade de serviço
ou indicador que servir para definição do valor a ser transferido para
execução dos serviços, quando estes estiverem vinculados à base de cálculo
definidos pela administração pública ou por terceiros não vinculados ao
objeto do termo;

IV - os convênios celebrados com entidades privadas sem fins
lucrativos, poderão acolher despesas administrativas até o limite de 15%
(quinze por cento) do valor do objeto, desde que expressamente autorizadas
e demonstradas no respectivo convênio e no plano de trabalho.

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 13.  São vedadas a inclusão, tolerância ou admissão nos
convênios ou termos congêneres, sob pena de nulidade do ato e apuração
da responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que permitam:

I - o aditamento para mudança de objeto e ou substituição do
convenente, salvo no caso de apoio cultural ou esportivo, quando o novo
convenente deverá se habilitar como o substituto;

II - o pagamento de gratificação, serviços de consultoria, assistência
técnica ou assemelhada ou qualquer forma de remuneração aos servidores
que pertençam aos quadros da concedente;

III - a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida
no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;

IV - a atribuição de efeitos retroativos ao termo, relativamente à
data de sua assinatura;

V - a realização de despesas em data anterior ao início da sua
vigência ou posterior ao seu término;

VI - o pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção
monetária, inclusive, referente a recolhimentos fora do prazo;

VII - a transferência de recursos para clubes, associações de
servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas
de atendimento pré-escolar;

VIII - a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos;

IX - a realização de despesa com aquisição de mercadorias ou
bens, ou com utilização de serviços abrangidos pelas competências
tributárias estadual, acobertadas por documento fiscal emitido após o
prazo de validade;

X - com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se
relacione às características do programa ou que não disponham de condições
técnicas para executar o convênio.

XI - com entidades privadas sem fins lucrativos que não
comprovem ter desenvolvido nos últimos três anos, atividades referentes
à matéria objeto do convênio;

XI - realização de despesas a título de taxa de administração, de
gerência ou congênere.

§ 1º  As despesas referidas no inciso VIII, além do documento
fiscal correspondente, serão comprovadas com originais do material
divulgado ou da natureza dos serviços prestados.

§ 2º  Poderá ser admitida a inclusão de cláusula ou condição
permitindo a antecipação de recurso ao gestor do projeto, no limite percentual
de trinta por cento do valor transferido, somente quando se tratar de apoio
financeiro a projetos, atividades ou eventos de ciência e tecnologia e sua
assistência técnica.

CAPÍTULO VI
DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Art. 14.  Os convênios e os respectivos Planos de Trabalho de
que trata esta Lei somente poderão ser alterados mediante termos aditivos
com as devidas justificativas, por meio de proposta de alteração a ser
apresentada e protocolada no prazo mínimo de 20(vinte) dias antes do seu
término e desde que aceitas pelo órgão concedente.

Parágrafo único.  É vedado aditar convênio com o intuito de alterar
a natureza do seu objeto, entendida como tal a modificação ainda que
parcial da finalidade definida no correspondente Plano de Trabalho, mesmo
que não haja alteração da classificação econômica da despesa.

Art. 15.  As alterações de que trata o artigo anterior se sujeitam ao
registro pelo órgão concedente, da mesma forma como procedido com o
original.

Parágrafo único.  O órgão repassador dará ciência, facultada a
comunicação por meio eletrônico, no prazo de até dez dias da formulação
do aditivo, à Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal do convenente,
conforme o caso, e encaminhará cópias dos mesmos ao Tribunal de Contas
do Estado e Procuradoria-Geral do Estado, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICIDADE

Art. 16.  Os convênios, contratos ou instrumentos congêneres e
seus aditivos de interesse da Administração serão publicados, em extrato,
no Diário Oficial do Estado - DOE, contendo os seguintes elementos:

I - espécie, número do termo, número do processo;
II - resumo do objeto;
III - denominação, domicílio e inscrição no CNPJ/MF e CPF dos

interessados;
IV - indicação do amparo legal;
V - valor a ser transferido, a contrapartida do convenente, se houver,

indicação da classificação funcional-programática e econômica da despesa
e fonte de recursos;

VI - prazo de execução, de vigência e data da assinatura;



QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
VII - assinaturas dos partícipes.
Art. 17.  A eficácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos

congêneres fica condicionado à publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Estado - DOE, que será providenciado pela concedente, no
prazo de até 20 (vinte) dias, contado do quinto dia útil do mês seguinte ao
da assinatura, observado o gabarito do DOE.

§ 1º  Os órgãos e entidades do Estado deverão remeter, dentro de
10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura, cópias dos instrumentos
previstos no caput deste artigo, para o Tribunal de Contas do Estado e
para a Procuradoria-Geral do Estado, que terá o prazo de até 30 (trinta)
dias para se manifestar.

§ 2º  No caso dos contratos ou outros instrumentos congêneres,
além do previsto nos incisos I a VII do art. 16, deverá ser informada a
modalidade de licitação adotada, ou, se for o caso, o fundamento legal da
sua dispensa.

Art. 18.  A concedente notificará, facultada a comunicação por
meio eletrônico, no prazo de até 10 (dez) dias, a celebração do instrumento
à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal do convenente, conforme
o caso.

Parágrafo único.  No caso de liberação de recursos, o prazo a que
se refere o caput será de dois dias úteis.

Art. 19.  Os convenentes deverão dar ciência da celebração ao
conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa
de governo que originou a transferência, quando houver.

Parágrafo único.  As entidades privadas sem fins lucrativos deverão
notificar, se houver, o conselho municipal ou estadual responsável pela
respectiva política pública onde será executada a ação.

CAPÍTULO VIII
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 20.  A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho e guardará consonância com as
metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

§ 1º  Os recursos serão depositados e mantidos na conta bancária
específica do convênio exclusivamente em instituição financeira oficial e,
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente
aplicados:

I - em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;

II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando a sua
utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 2º  As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente
computadas a crédito do convênio ou instrumento congênere e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas, e não
poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente.

§ 3º  O disposto no § 1º não se aplica aos recursos movimentados
pela conta única do Tesouro do Estado.

§ 4º  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
convênio ou termo congênere, os saldos financeiros remanescentes, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas
e da contrapartida, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos
recursos, no prazo improrrogável de trinta dias da data da ocorrência do
evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial,
providenciada pela autoridade concedente.

Art. 21.  A transferência de recursos financeiros destinados ao
cumprimento do objeto do convênio ou termo congênere obedecerá ao
Plano de Trabalho que lhe é vinculado e terá por base o cronograma de
desembolso e como parâmetro o detalhamento da execução física do objeto
e a programação financeira do Estado.

§ 1º  Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais
parcelas, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de
contas, demonstrando o cumprimento de etapa ou fase referente à primeira

parcela liberada e assim sucessivamente, podendo, quando justificado, no
caso de termo de outorga, ser demonstrada no encerramento.

§ 2º  Caso os recursos sejam liberados em até duas parcelas, a
apresentação da prestação de contas far-se-á no final da vigência do
instrumento.

Art. 22.  Quando os recursos forem liberados em parcelas, havendo
constatação de irregularidades, atos ou fatos de improbidade, as mesmas
ficarão retidas até a sua regularização.

CAPÍTULO IX
DA EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 23.  A execução dos convênios ou instrumentos congêneres
será cumprida pelos convenentes, em conformidade com as cláusulas
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um dos partícipes
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 24.  Dentro do prazo regulamentar de execução de convênios
e instrumentos congêneres e da apresentação da prestação de contas, a
concedente fiscalizará o desenvolvimento dos trabalhos e de sua
conformidade com o cronograma físico-financeiro.

Parágrafo único.  Poderão os agentes da concedente acatar ou não
as justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na execução,
sem prejuízo das ações dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 25.  O Município que receber recursos financeiros de
convênios oriundos de órgãos ou entidades da administração pública
estadual para execução de programa de trabalho que requeira nova
transferência de recursos, esta se subordinará às mesmas exigências que
lhes forem feitas.

Art. 26.  O ordenador de despesas do órgão ou entidade concedente
poderá delegar competência para acompanhamento da execução do convênio
aos dirigentes de órgãos, unidades administrativas ou entidades pertencentes
à administração pública estadual, desde que se situem próximos ao local de
aplicação dos recursos.

Art. 27.  Quando o convênio ou instrumento congênere
compreender a cessão de bens ou transferência de recursos para aquisição,
produção ou transformação de equipamentos ou materiais permanentes
será obrigatória a estipulação de cláusula dispondo sobre a destinação dos
bens adquiridos e remanescentes na extinção do instrumento.

Parágrafo único.  Os bens adquiridos, construídos ou produzidos
com recursos concedidos ficarão de posse do convenente durante a execução
do convênio ou instrumento congênere, e poderão, na sua extinção, retornar
à posse da concedente, ser doado ao convenente ou a outra entidade, a
critério do titular do órgão ou entidade concedente, considerado o interesse
público ou a continuidade de projeto ou atividades, respeitadas as normas
legais.

Art. 28.  Quando o convenente for entidade privada sem fins
lucrativos não sujeita às regras da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual
n.º 9.579/2012, deverá realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no
mercado, observados os princípios constitucionais que regem a
Administração Pública, inclusive o da economicidade.

§ 1º  A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar
empresas que tenham participado da cotação prévia de preços no mercado,
referenciados no âmbito do poder público estadual, entre, no mínimo, três
fornecedores do mesmo ramo de atividade de comércio do serviço, material
ou bem adquirido.

§ 2º  No caso de obras e serviços de engenharia, o convenente
deverá, além de atender o previsto no parágrafo anterior, observar os
requisitos previstos nos incisos I a III/V a VIII do art. 31 da Lei Estadual
nº 9.579/12, bem como formalizar o contrato com o executor e acompanhar
a execução do referido instrumento.

§ 3°  Os contratos celebrados à conta de recursos de convênios ou
contratos de repasse deverão conter cláusulas que obrigue o contratado a
conceder livre acesso aos documentos contábeis da empresa, referente ao
objeto contratado, para os servidores do órgão concedente, do órgão de
Controle Interno e Externo.
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Art. 29.  Cada processo de compras e contratações de bens, obras

e serviços das entidades sem fins lucrativos deverá ser realizado contendo,
no mínimo, os seguintes elementos:

I - os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que
justificam a sua desnecessidade;

II - elementos que definiram a escolha do fornecedor ou executante
e justificativa do preço;

III - comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra;
IV - documentos contábeis relativos ao pagamento.
Art. 30.  A entidade privada sem fins lucrativos beneficiária de

recursos públicos deverá executar diretamente a integralidade do objeto,
permitindo-se a contratação de serviços de terceiros quando houver previsão
no plano ou programa de trabalho ou em razão de fato superveniente e
imprevisível, devidamente justificado, aprovado pelo órgão ou entidade
concedente.

Art. 31.  Nas contratações de bens, obras e serviços as entidades
privadas sem fins lucrativos poderão utilizar-se do sistema de registro de
preços dos entes federados.

Art. 32.  O órgão ou entidade que receber recurso, na forma
estabelecida nesta Lei, ficará sujeito à prestação de contas da sua boa e
regular aplicação dos recursos recebidos, acompanhado de:

I - Plano de aplicação;
II - cópia do Termo de Convênio e respectivos aditivos se houver;
III - Relatório de execução físico - financeira;
IV - demonstrativo da execução da Receita e Despesa, evidenciando

os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos
auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o
caso, e os saldos;

V - relação de pagamentos, em ordem cronológica;
VI - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos;
VII - Termo de recebimento ou de aceitação definitiva da obra ou

serviço;
VIII - parecer técnico do servidor competente da entidade pública,

quanto à compatibilização das etapas/obra ao projeto básico e plano de
aplicação;

IX - comprovação da incorporação dos bens do inciso VI deste
artigo;

X - conciliação bancária e cópias dos extratos bancários do período
do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;

XI - prova do recolhimento de recursos não aplicados;
XII - cópia do despacho adjudicatório ou homologatório das

licitações realizadas ou justificativas para a sua dispensa ou inexigibilidade,
com o respectivo embasamento legal, quando o convenente pertencer à
Administração Pública ou a comprovação de que efetuou a pesquisa de
preço antes da realização da despesa, quando a entidade não estiver sujeita
às disposições da Lei Estadual 9.579/12;

XIII - relação dos responsáveis gestores indicando: nome, endereço,
CPF, identidade;

XIV - documentos comprobatórios das despesas realizadas, tais
como: nota fiscal, recibo, folha de pagamento, relatórios resumo de viagens,
bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos,
entre outros.

§ 1º  O convenente que integre a Administração Direta ou Indireta
do Estado, fica dispensado de anexar à prestação de contas os documentos
referidos nos incisos V, VI, X, XI e XII.

§ 2º  O convenente fica dispensado de juntar à sua prestação de
contas final, os documentos especificados nos incisos III a VII e XII deste
artigo, relativos às parcelas que já tenham sido objeto de prestação de
contas parciais.

Art. 33.  O órgão ou entidade que receber recursos na forma
estabelecida nesta Lei estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular
aplicação, observando-se o seguinte:

I - o prazo para apresentação das prestações de contas será de ate
60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro;,

II - o prazo mencionado na alínea anterior constará no convênio.

§ 1º  Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo
estabelecido no convênio, a concedente estabelecerá o prazo máximo de 30
(trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos
os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

§ 2º  Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro
deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora.

§ 3º  Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não
apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do
§ 1º, o concedente registrará a inadimplência no Módulo Convênio por
omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de
contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de
tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas
para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

§ 4º  Cabe ao gestor sucessor prestar contas dos recursos
provenientes de convênios firmados pelos seus antecessores.

§ 5º  Na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo
anterior, deverá apresentar à concedente as devidas justificativas que
demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para
o resguardo do patrimônio público.

§ 6º  Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação
ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao concedente
a instauração de tomada de contas especial.

§ 7º  Os documentos que contenham as justificativas e medidas
adotadas serão inseridos no Módulo de Controle de Convênios do SIAFEM.

§ 8º  No caso do convenente ser órgão ou entidade pública, de
qualquer esfera de governo, a autoridade competente, ao ser comunicado
das medidas adotadas, suspenderá de imediato o registro da inadimplência,
desde que o administrador seja outro que não o faltoso, e seja atendido o
disposto nos §§  5º, 6º e 7º deste artigo.

§ 9º  Os convenentes deverão ser notificados previamente sobre
as irregularidades apontadas, via notificação formal e/ou eletrônica pelo
concedente.

§ 10.  O registro da inadimplência no Módulo de Controle de
Convênios/SIAFEM só será efetivado 45 (quarenta e cinco) dias após a
notificação prévia.

§ 11.  O recolhimento de saldo não aplicado, quando efetuado em
outro exercício, sendo a unidade concedente órgão estadual da
Administração Direta, será efetuado ao Tesouro do Estado, mediante guia
de depósito na conta bancária indicada pela concedente.

§ 12.  A contrapartida do executor e/ou convenente será
demonstrada no Relatório de execução física - financeira, bem como na
prestação de contas.

§ 13.  Para os efeitos do disposto no inciso XIV do art. 32, recibos
não se constituem em documentos hábeis a comprovar despesas sujeitas
à incidência de tributos federais, estaduais ou municipais.

§ 14.  Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos
órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados
da data da decisão definitiva do Tribunal de Contas do Estado, na prestação
ou Tomada de Contas do gestor do órgão ou entidade concedente.

§ 15.  Na hipótese do convenente utilizar serviços de contabilidade
de terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas dependências do
convenente, pelo prazo estipulado no inciso anterior.

§ 16.  No caso em que o convenente for entidade privada, as
prestações de contas à concedente serão feitas com documentos
comprobatórios originais.

Art. 34.  Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas,
não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à entidade ou órgão
repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do
término do convênio.

Parágrafo único.  A devolução prevista no caput será realizada
observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
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contrapartida previstos na celebração independentemente da época em
que foram aportados pelas partes.

Art. 35.  Ao órgão ou entidade concedente caberá decidir sobre a
regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos.

§ 1º  Recebida a prestação de contas final, o ordenador de despesa
da unidade concedente deverá efetuar, imediatamente, o registro do
recebimento da prestação de contas no Módulo de Convênios do SIAFEM.

§ 2º  Da data do recebimento da prestação de contas final, o
ordenador de despesa da unidade concedente, com base nos documentos
referidos no art. 32 desta Lei e à vista do pronunciamento da unidade
técnica responsável pelo programa do órgão ou entidade concedente, terá
o prazo de 50 (cinquenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou
não da prestação de contas apresentada, sendo, 30 (trinta) dias para o
pronunciamento da referida unidade técnica e 20 (vinte) dias para o
pronunciamento do ordenador de despesa.

§ 3º  A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada
na unidade técnica responsável pelo programa de governo e ação do órgão
ou entidade concedente que emitirá parecer sobre os seguintes aspectos:

I - técnico - quanto à execução física e atingimento do objeto do
convênio podendo o setor competente se valer de laudos de vistoria ou de
informações obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do
convênio;

II - financeiro - quanto à correta e regular aplicação dos recursos
do convênio.

§ 4º  Aprovada a prestação de contas, proceder-se-á ao devido
registro de aprovação no Módulo de Controle de Convênios do SIAFEM
e fará constar do processo, declaração expressa de que os recursos tiveram
boa e regular aplicação.

§ 5º  Na hipótese da prestação de contas não ser aprovada e forem
exauridas todas as providências cabíveis, o ordenador de despesa da unidade
concedente procederá à instauração de Tomada de Conta Especial, e
encaminhará o respectivo processo à Corregedoria Geral do Estado-COGE.

Art. 36.  Aplicam-se, igualmente, as disposições do § 5º do art.
35 e inciso I do art. 33 aos casos em que o convenente não comprovar a
aplicação da contrapartida estabelecida no convênio, bem como dos
rendimentos da aplicação no mercado financeiro.

Art. 37.  Constatada a irregularidade ou inadimplência da
apresentação da prestação de contas, o ordenador de despesa suspenderá
imediatamente a liberação de recursos e notificará o convenente, dando-lhe
o prazo máximo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade ou cumprir
a obrigação.

§ 1º  Decorrido o prazo da notificação de que trata este artigo sem
que a irregularidade tenha sido sanada, ou adimplida a obrigação, o ordenador
de despesa providenciará, junto ao setor de contabilidade, a instauração do
devido processo administrativo, registrando a inadimplência e comunicará
o fato, sob pena de responsabilidade, à Corregedoria Geral do Estado.

§ 2º  Fica vedada a liberação de novos recursos enquanto não
concluído o processo de Tomada de Contas Especial, exceção feita quando
constatada, pelo procedimento, que as condições operacionais e financeiras
existentes são suficientes para a conclusão do objeto conveniado.

§ 3º  Para efeito de prestação de contas, o convenente apresentará
para verificação da regularidade da aplicação dos recursos recebidos os
resultados da aplicação financeira e da contrapartida, as primeiras vias
originais dos documentos fiscais ou equivalentes.

CAPÍTULO X
DA RESCISÃO

Art. 38.  Constitui motivo de rescisão do convênio ou instrumento
congênere, independentemente do termo de sua formalização, o
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente,
quando da ocorrência das seguintes situações:

I - a utilização dos recursos liberados em desacordo com o Plano
de Trabalho;

II - a não aplicação ou aplicação dos recursos no mercado financeiro
em desacordo com o disposto no termo firmado;

III - a falta de apresentação dos relatórios de execução físico-
financeira e das prestações de contas parcial, nos prazos estabelecidos.

Parágrafo único.  Caso seja constatada a ocorrência das situações
previstas neste artigo, o convenente fica submetido às sanções previstas
no Título IV, Capítulos I e II da Lei Estadual 9.579/12 e o art. 80 da Lei
Federal nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente.

CAPÍTULO XI
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 39.  A Tomada de Contas Especial é um processo
devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que objetiva apurar os
fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário,
visando ao seu imediato ressarcimento.

Parágrafo único.  A Tomada de Contas Especial somente deverá
ser instaurada depois de esgotadas as providências administrativas a cargo
da concedente pela ocorrência de algum dos seguintes fatos:

I - rescisão do convênio ou instrumento congênere;
II - a prestação de contas do convênio não for apresentada no

prazo fixado no inciso I do art. 33;,
III - a prestação de contas do convênio não for aprovada em

decorrência de:
a) inexecução total ou parcial do objeto pactuado;
b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
c) impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as

disposições do termo celebrado ou desta Lei;
d) não utilização, total ou parcial, da contrapartida pactuada, na

hipótese de não haver sido recolhida na forma prevista do § 4°, do art. 20
deste Decreto;

e) não utilização, total ou parcial, dos rendimentos da aplicação
financeira no objeto do Plano de Trabalho, quando não recolhidos na
forma prevista do § 4°, do art. 20 deste Decreto;

f) inobservância do prescrito no caput do art. 20 desta Lei ou não
devolução de rendimentos de aplicações financeiras, no caso de sua não
utilização;

g) não devolução de eventual saldo de recursos estaduais, apurado
na execução do objeto, nos termos do art. 34 desta Lei;,

h) ausência de documentos exigidos na prestação de contas que
comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40.  As disposições desta Lei serão aplicadas com ressalvas,
quanto às suas exigências formais e ou documentais, relativamente aos
termos que tiverem como objeto:

I - a transferência de recursos materiais ou humanos entre os
partícipes, sem envolvimento financeiro;

II - celebrados anteriormente à data da publicação desta Lei
podendo haver ajustamento no caso de se firmar aditivo;

III - a execução descentralizada de programas, projetos ou
atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação que não esteja
prevista transferência de recursos financeiros;

IV - a delegação de competência ou a autorização a órgãos e ou a
entidades municipais para a execução de atribuições determinadas em lei
ou regulamento, com geração de receita compartilhada;

V - a participação de estudantes como estagiários em órgãos ou
entidades do Governo Estadual recrutado por agente de integração, nos
termos da Lei Federal nº 11.788, de 2008);

VI - a disponibilidade de menores estagiários ou aprendizes para
trabalhos em órgãos ou em entidades estaduais por organização sem fins
lucrativos, respeitadas as normas constitucionais e legais;

Art. 41.  Os convênios e instrumentos congêneres devem ser
cadastrados no Módulo de Convênios no Sistema Integrado de
Administração dos Estados e Municípios - SIAFEM, para efeito de
registro, acompanhamento da execução, liberação das parcelas e da prestação
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de contas, em obediência ao previsto no Decreto Estadual nº 27.288 de 1º
de abril de 2011.

Parágrafo único.  Fica o Governo do Estado, por meio do órgão
competente, responsável pela implantação e funcionamento de sistema de
gerenciamento de convênios, com o uso da tecnologia da informação, no
prazo 180 (cento e oitenta dias), após a vigência desta Lei.

Art. 42.  Dependerá de autorização prévia do Governador do
Estado a celebração de convênios que contenham cláusulas ou condições
dispondo sobre cessão de servidores estaduais para órgãos ou entidades
não integrantes da estrutura do Poder Executivo, obedecendo-se ao previsto
em Decreto.

Art. 43.  A cessão de servidores formalizada por meio de convênio
ou instrumento congênere terá a interveniência da Secretaria de Estado de
Gestão e Previdência.

Art. 44.  Quando os participantes tenham interesses diversos e
opostos, isto é, quando se desejar, de um lado, o objeto do acordo ou
ajuste, e de outro lado à contraprestação correspondente, ou seja, o preço,
o instrumento constitui contrato.

Art. 45.  A inobservância das disposições desta Lei constitui
omissão de dever funcional, estando sujeitos os infratores às sanções
previstas na legislação pertinente.

Art. 46.  A assinatura dos convênios, contratos ou instrumentos
congêneres, observada o que estabelece o regimento interno do respectivo
órgão e legislação pertinente à execução orçamentária e financeira, compete
aos Secretários de Estado, aos ocupantes de cargos equivalentes e de igual
nível hierárquico, ao Auditor–Geral do Estado, ao Procurador-Geral do
Estado, ao Corregedor-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do
Estado, ao Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação e ao
dirigente máximo de entidade da administração indireta.

Art. 47.  Regulamento disporá sobre a operacionalização de
dispositivos desta Lei.

Art. 48.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 076 /2014

São Luís, 20 de outubro de 2014.

Senhor Presidente,

Submeto à apreciação dessa augusta Assembleia o incluso projeto
de lei que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

O art. 45 da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação
- LAI determina que os Estados, em legislação própria, e obedecidas as
normas gerais, defina regras específicas, especialmente quanto ao disposto
no art. 9º e na Seção II do Capítulo III, do citado diploma legal.

Reconhecido como um direito humano fundamental, o acesso à
informação pública está inscrito em diversas convenções e tratados
internacionais assinados pelo Brasil. Ao contemplá-lo, o País integra-se,
ainda, a um amplo grupo de nações que reconhece ser a informação sob a
guarda do Estado um bem público. Preceito que, mostra a experiência
internacional, favorece a boa gestão e, fundamentalmente, fortalece os
sistemas democráticos, resultando em ganhos para todos.

A LAI tem o propósito de regulamentar o direito constitucional
de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são
aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

No Brasil, o direito de acesso à informação pública foi previsto na
Constituição Federal, no inciso XXXIII do Capítulo I - dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos. A Constituição também tratou do acesso
à informação pública no art. 5º, inciso XIV, art. 37, § 3º, inciso II e no art.
216, § 2º. São estes os dispositivos que a Lei de Acesso a Informações
regulamenta, estabelecendo requisitos mínimos para a divulgação de
informações públicas e procedimentos para facilitar e agilizar o seu acesso
por qualquer pessoa.

As principais diretrizes da LAI dizem respeito a observância da
publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; à divulgação de
informações de interesse público, independentemente de solicitações; à
utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação.

Para implementação da LAI no Estado é necessário a adoção de
estratégias e providências que incluem condições estruturantes mínimas
para abrigar a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, ao
qual a Controladoria-Geral da União está disponibilizando ferramenta aos
Estados interessados (Sistema Eletrônico do SIC), setor adequado, haja
vista a inexistência de Ouvidorias na maioria dos órgãos e entidades; e
pessoal treinado.

Referentemente à divulgação de informações de interesse público
nos sítios institucionais e no Portal da Transparência (Transparência Ativa),
é necessária a adequação desses sítios com a inclusão de informações
exigidas pela lei, e alterações nos layouts das páginas principais.

Devo informar que foram encaminhadas cópias da proposta de
projeto de lei para o Tribunal da Justiça, Assembleia Legislativa,
Procuradoria-Geral de Justiça e Tribunal de Contas do Estado. Foram
realizadas reuniões, nas quais houve a concordância de todos com os
dispositivos propostos.

Com estas considerações, que entendo suficientes para justificar
o projeto de lei em apreço, minha expectativa é a de que o digno Parlamento
Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado

PROJETO DE LEI N° 200 / 14

Dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
para garantir o acesso à informação pública e para prestá-la, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei: 
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado
e do Tribunal de Contas do Estado.

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado.

Art. 2º  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às
entidades privadas sem fins lucrativos e aos Municípios que recebam,
para realização de ações de interesse público, recursos públicos provenientes
do orçamento do Estado ou mediante subvenções sociais, contrato de
gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros
instrumentos congêneres.

§ 1º  A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no
caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação,
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º  Os pactos administrativos mencionados no caput deste artigo
deverão mencionar expressamente a aplicabilidade desta Lei naquilo que
for pertinente.

Art. 3º  As normas previstas nesta Lei destinam-se a assegurar o
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executadas em
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4º  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato; 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato; 

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à
restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a
segurança da sociedade e do Estado; 

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável; 

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; 
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VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser

conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados; 

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino; 

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

X - transparência ativa: disponibilização espontânea de
informações de interesse geral ou coletivo, independente de
requerimento;

XI - transparência passiva: fornecimento de informações
solicitadas por qualquer cidadão mediante simples pedido de acesso.

CAPÍTULO II
DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 5º  É dever da Administração Pública Estadual garantir o
direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão. 

Art. 6º  Cabe aos órgãos e entidades do poder público estadual,
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar
a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo sua disponibilidade,
autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual
restrição de acesso. 

Art. 7º  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende,
entre outros, os direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de
acesso, bem como sobre o local onde a informação almejada poderá ser
encontrada ou obtida; 

II - informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos
ou não aos arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou
entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e

entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio

público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos
administrativos;

VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos

programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem
como metas e indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas
de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo
prestações de contas relativas a exercícios anteriores. 

§ 1º  O acesso à informação previsto no caput não compreende
as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado. 

§ 2º  Quando não for autorizado acesso integral à informação
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não
sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte
sob sigilo. 

§ 3º  O direito de acesso aos documentos ou às informações
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do
ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório
respectivo. 

§ 4º  A negativa de acesso às informações objeto de pedido
formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos
termos do art. 34 desta Lei. 

§ 5º  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o
interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de
sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva
documentação. 

§ 6º  Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de
10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem
sua alegação. 

Art. 8º  É dever dos órgãos e entidades públicas estaduais
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, a título
de transparência ativa. 

§ 1º  Na divulgação das informações a que se refere o caput,
deverão constar, no mínimo: 

I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento
ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos
financeiros; 

III - registros das despesas; 
IV - informações relativas a procedimentos licitatórios e

contratos administrativos, na forma da legislação específica; 
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações,

projetos e obras de órgãos e entidades;
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
VII - outras informações que por determinação do regulamento

próprio de cada órgão estadual mereça uma transparência ativa. 
§ 2º  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e

entidades públicas estaduais deverão utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a
divulgação em Portais da Transparência, Sítios Institucionais e
Audiência ou Consultas Públicas. 

§ 3º  Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de
regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o
acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas
e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado

comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade
detentora do sítio;

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade
de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei
no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, do Senado Federal. 

§ 4º  As audiências ou consultas públicas, de que trata o § 2º do
art. 8º , serão coordenadas pela área de ouvidoria e a sua
operacionalização será objeto de regulamento próprio no âmbito de
cada Poder e Órgão.

§ 5º  As informações referentes à parcela dos recursos públicos
recebidos pelas entidades a que se refere o art. 2º desta Lei deverão ser
disponibilizadas nos sítios institucionais das mesmas.
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CAPÍTULO III

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I

Disposições Gerais 

Art. 9º  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre
condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.

Art. 10.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial
decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou
por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o
poder público. 

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de

Sigilo

Art. 11.  São consideradas imprescindíveis à segurança da
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as
informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a integridade do território estadual; 
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as

relações internacionais, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso
por outros Estados e organismos internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou

monetária do Estado; 
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas

dos órgãos de segurança do Estado; 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens,
instalações ou áreas de interesse estratégico do Estado; 

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais, estaduais ou estrangeiras e seus familiares; 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção
ou repressão de infrações. 

Art. 12.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas,
observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta
ou reservada. 

§ 1º  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação,
conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua
produção e são os seguintes: 

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 
II - secreta: 15 (quinze) anos; e 
III - reservada: 5 (cinco) anos. 
§ 2º  As informações que puderem colocar em risco a segurança do

Governador e Vice-Governador do Estado e respectivos cônjuges e
filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o
término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de
reeleição. 

§ 3º  Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser
estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de
determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo
máximo de classificação. 

§ 4º  Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento
que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente,
de acesso público. 

§ 5º  Para a classificação da informação em determinado grau de
sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado
o critério menos restritivo possível, considerados: 

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do
Estado; e 

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina
seu termo final. 

Art. 13.  Regulamento de cada um dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado, e do Tribunal de
Contas disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o
tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda,
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Seção III
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e

Desclassificação

Art. 14.  A classificação do sigilo de informações no âmbito da
Administração Pública Estadual é de competência: 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades: 
a) Governador; 
b) Presidente da Assembleia Legislativa; 
c) Presidente do Tribunal de Justiça; 
d) Presidente do Tribunal de Contas;
e) Procurador Geral de Justiça;
f) Secretários de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
g) Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar.
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos

titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de
economia mista; e 

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I
e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, de acordo
com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o
disposto nesta Lei. 

§ 1º  A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à
classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela
autoridade responsável ao agente público, vedada a subdelegação. 

§ 2º  A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto
pelas autoridades previstas na alínea “g” do inciso I deverá ser ratificada
pelo respectivo Secretário de Estado, no prazo previsto em regulamento. 

§ 3º  A autoridade ou outro agente público que classificar
informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão à Comissão
Mista de Reavaliação de Informações no prazo previsto em regulamento. 

Art. 15.  A classificação de informação em qualquer grau de sigilo
deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes
elementos: 

I - assunto sobre o qual versa a informação; 
II - fundamento da classificação, observados os critérios

estabelecidos no art. 17; 
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias,

ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no
art. 17; 

IV - identificação da autoridade que a classificou. 
Parágrafo único.  A decisão referida no caput será mantida no

mesmo grau de sigilo da informação classificada. 
Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará,

anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de
dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos
últimos 12 (doze) meses; 

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com
identificação para referência futura; 

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações
genéricas sobre os solicitantes. 

§ 1º  Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação
prevista no caput para consulta pública em suas sedes. 
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§ 2º  Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de

informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos
fundamentos da classificação. 

Seção IV
Das Informações Pessoais

Art. 17.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 

§ 1º  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas
à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação
de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem;

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem. 

§ 2º  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este
artigo será responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3º  O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido
quando as informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver
física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para
o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação
da pessoa a que as informações se referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial; 
IV - à defesa de direitos humanos; ou 
V - à proteção do interesse público e geral preponderante. 
§ 4º  A restrição de acesso à informação relativa à vida privada,

honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de
prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a
recuperação de fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º  Regulamento de cada um dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, do Ministério Público do Estado e do Tribunal de Contas,
disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA ESTADUAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 18.  Fica criado, no Poder Executivo Estadual, o Sistema
Estadual de Acesso à Informação, composto pela Comissão Mista de
Reavaliação da Informação e pelas Comissões Setoriais de Acesso à
Informação.

Art. 19.  Fica criada a Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública estadual,
sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá
competência para: 

I - requisitar da autoridade que classificar informação como
ultrassecreta e secreta, esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da
informação; 

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas,
de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o
disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei;

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como
ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou
divulgação puder ocasionar ameaça à segurança da sociedade ou do Estado,
observado o prazo previsto no § 1º do art. 12.

§ 1º  O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.
§ 2º  A revisão de ofício a que se refere o inciso II deverá ocorrer,

no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 38,
quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

§ 3º  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de
Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 2º implicará a
desclassificação automática das informações.

Art. 20.  No âmbito do Poder Executivo Estadual, a Comissão
Mista de Reavaliação de Informações será coordenada pela Controladoria-
Geral do Estado e terá a seguinte composição:

I - Casa Civil;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento;
III - Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - Secretaria de Estado da Segurança Pública;
V - Secretaria de Estado da Comunicação Social;
VI - Controladoria-Geral do Estado;
VII - Procuradoria-Geral do Estado;
VIII - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência.
Art. 21.  Regulamento de cada um dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público do Estado, e do Tribunal de Contas
disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão
Mista de Reavaliação de Informações.

Art. 22.  Ficam criadas as Comissões Setoriais de Acesso à
Informação, no Poder Executivo Estadual, com a finalidade de assegurar o
acesso imediato à informação disponível nos órgãos e entidades e terá a
seguinte composição:

I - titular do órgão ou entidade ou autoridade com subordinação
imediata;

II - Chefe de Ouvidoria;
III - Assistente de Ouvidoria.
§ 1º  A Comissão Setorial de Acesso à Informação exercerá as

seguintes atribuições:
I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar

à Comissão Mista de Reavaliação de Informações relatórios periódicos
sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto
cumprimento do disposto nesta Lei.

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao
cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

§ 2º  Regulamento disporá sobre a organização e o funcionamento
da Comissão Setorial de Acesso à Informação.

§ 3º  A Ouvidoria Geral atuará de modo articulado com as
Comissões Setoriais dos órgãos e entidades responsáveis por informações
para compatibilização dos procedimentos internos e exercício das
competências específicas.

§ 4º  As atribuições da Ouvidoria Geral serão executadas por
servidores cedidos ou remanejados de outros órgãos da Administração
Estadual.

Art. 23.  É instituído o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições
apropriadas para:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso às informações;
II - informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas

unidades;
III - protocolizar documentos e requerimentos de acesso a

informações.
Parágrafo único.  O serviço de informações ao cidadão será

regulamentado por ato próprio dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público do Estado, do Tribunal de Contas do
Estado.

Art. 24.  Ficam criados no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Contas do
Estado Núcleos de Segurança e Credenciamento - NSC, que terão por
objetivos, promover e propor a regulamentação do credenciamento de
segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento
de informações sigilosas.
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§ 1º  Regulamento disporá sobre a composição, organização e

funcionamento do NSC, indicando procedimentos e medidas a serem
adotados para o tratamento da informação sigilosa, de modo a protegê-la
contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não
autorizados

§ 2º  No âmbito do Poder Executivo Estadual, o núcleo de Segurança
e Credenciamento - NSC será coordenado pela Controladoria-Geral do
Estado.

Art. 25.  O tratamento de informação sigilosa resultante de
tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e
recomendações constantes desses instrumentos.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Do Pedido de Acesso 

Art. 26.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso
a informações aos órgãos e entidades referidos nos artigos 1º e 2º desta Lei,
por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do
requerente e a especificação da informação requerida. 

§ 1º  O acesso à informação de que cuida este artigo busca efetivar
a transparência passiva no âmbito da Administração Pública.

§ 2º  Para o acesso a informações de interesse público, a identificação
do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 

§ 3º  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus
sítios oficiais na internet. 

§ 4º  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos
determinantes da solicitação de informações de interesse público. 

Art. 27.  O órgão ou entidade pública ou privada deverá autorizar
ou conceder o acesso imediato à informação disponível. 

§ 1º  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma
disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em
prazo não superior a 20 (vinte) dias: 

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta,
efetuar a reprodução ou obter a certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou
parcial, do acesso pretendido; ou 

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da
remessa de seu pedido de informação. 

§ 2º  O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10
(dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o
requerente. 

§ 3º  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação
total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a
possibilidade de recurso, prazos, endereçamento e condições para sua
interposição, que serão definidos em regulamento próprio de cada um dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado,
e do Tribunal de Contas.

§ 4º  Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal,
serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se
poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento
esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios
para realizar por si mesmo tais procedimentos. 

Art. 28.  O serviço de busca e fornecimento da informação é
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou
entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços
e dos materiais utilizados. 

Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir os custos previstos
no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem

prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei
Federal nº 7.115, de 29.8.1983. 

Art. 29.  É direito do requerente a obtenção do inteiro teor da
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS

Art. 30.  No caso de indeferimento de acesso à informação ou às
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra
a decisão no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua ciência. 

Parágrafo único.  O recurso será dirigido à autoridade
hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá
se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 31.  Improvido o recurso de que trata o § único do art. 30, o
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral do Estado, que deliberará
no prazo de 5 (cinco) dias se:

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou

parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade
classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido
pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa
estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados;

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1º  Verificada a procedência das razões do recurso, a
Controladoria-Geral do Estado determinará ao órgão ou entidade que adote
as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 2º  Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral do
Estado, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação
de Informações a que se refere o art. 19. 

Art. 32.  No caso de indeferimento de pedido de desclassificação
de informação protocolizado em órgão ou entidade da Administração Pública
Estadual, poderá o requerente recorrer ao Secretário de Estado da área, sem
prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de
Informações previstas no art. 19 e do disposto no art. 31. 

§ 1º  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido
às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo
menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou
a decisão impugnada e, nos casos da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, aos respectivos Comandos. 

§ 2º  Indeferido o recurso que tenha como objeto a desclassificação
de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista
de Reavaliação de Informações prevista no art. 19. 

Art. 33.  Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias
proferidas no recurso previsto no art. 30 e de revisão de classificação de
documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do
Estado, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer
caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 34.  Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta
Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar,
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão
do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à
informação; 
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IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir

acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; 
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de

terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por
outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de
terceiros; e 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documento
concernente a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes
do Estado. 

§ 1º  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:

I - para fins dos regulamentos militares, transgressões médias ou
graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas
em lei como crime ou contravenção penal;

II - para fins do disposto na Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994,
e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no
mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

§ 2º  Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público
ou o militar responder, também, por improbidade administrativa, conforme
o disposto em legislação pertinente.

Art. 35.  A pessoa física ou entidade privada que detiver
informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder
público estadual e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeito às
seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o poder público;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento

de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois)
anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que a aplicou.

§ 1º  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º  A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente
quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso IV. 

§ 3º  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência
exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a
defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista. 

Art. 36.  Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente
pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou
utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais,
cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física
ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com
órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a
submeta a tratamento indevido. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37.  Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 9.507, de 12
de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica,
constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou
de caráter público. 

Art. 38.  Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à
reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas

no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 1º  A restrição de acesso às informações, em razão da reavaliação
prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta
Lei. 

§ 2º No âmbito da Administração Pública Estadual, a reavaliação
prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão
Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.

§ 3º  Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto
no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação
precedente. 

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas
não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas,
automaticamente, de acesso público. 

Art. 39.  Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas deverão regulamentar
o disposto nesta Lei, inclusive no que se refere ao treinamento de agentes
públicos e monitoramento dos procedimentos de acesso à informação, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 40.  Fica criada, na estrutura da Controladoria-Geral do Estado,
a Ouvidoria Geral com as seguintes atribuições:

I - orientar a atuação das demais unidades de ouvidoria dos órgãos
e entidades do Poder Executivo Estadual;

II - examinar manifestações referentes à prestação de serviços
públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

III - propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de
falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço
público;

IV - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos
usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo
Estadual;

V - contribuir com a disseminação das formas de participação
popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços
públicos;

VI - identificar e sugerir padrões de excelência das atividades de
ouvidoria do Poder Executivo Estadual;

VII - sugerir a expedição de atos normativos e de orientações,
visando corrigir situações de inadequada prestação de serviços públicos;

VIII - promover capacitação e treinamento relacionados às
atividades de ouvidoria;

IX - analisar as denúncias e representações recebidas na
Controladoria-Geral do Estado, encaminhando-as, conforme a matéria, às
unidades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 41.  O parágrafo único do art. 71 da Lei nº 9.340, de 28 de
fevereiro de 2011, passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a seguinte
redação: 

“Art. 71. (...)
VI - ouvidorias setoriais.”

Art. 42.  O caput do art. 22 da Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22.
A Controladoria-Geral do Estado tem por finalidade exercer o
controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e
operacional, com foco na gestão das políticas públicas
conduzidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
Estadual, comprovando a legalidade e avaliando os resultados
quanto à legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia,
aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas. Como
também, atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a
Administração Pública, de modo que as manifestações
decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua
melhoria dos serviços públicos prestados.”
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Art. 43.  O art. 4º da Lei nº 6.895, de 1996, passa a vigorar acrescido

dos incisos XIII a XVII, com a seguinte redação: 

“Art. 4º  (...)
XIII - coordenar tecnicamente o segmento de Ouvidorias do
Poder Executivo Estadual, bem como de organizar e interpretar
o conjunto das manifestações recebidas e produzir indicativos
quantificados do nível de satisfação dos usuários dos serviços
públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Estadual;
XIV - promover a institucionalização da rede estadual de
ouvidorias públicas capaz de garantir atendimento de excelência
às manifestações dos cidadãos e aprimoramento constante de
políticas e de serviços públicos, tendo em vista o fortalecimento
da participação social como meta e como método de realização
do Estado Democrático de Direito.
XV - promover campanha de abrangência estadual de fomento
à cultura da transparência na administração pública estadual
e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
XVI - treinar os agentes públicos no que se refere ao
desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na
Administração Pública;
XVII - monitorar os procedimentos de acesso à informação.”

Art. 44.  O art. 209 da Lei nº 6.107, de 1994, passa a vigorar
acrescido do inciso XVII, com a seguinte redação: 

“Art. 209. (...)
XVII - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;” (NR)

Art. 45.  O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 6.107, de 1994,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 220-A: 

“Art. 220-A.  Nenhum servidor poderá ser responsabilizado
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou,
quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra
autoridade competente para apuração de informação
concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.”

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REQUERIMENTO Nº 237 / 14

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a deliberação do Plenário, que seja discutido
e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, os Projetos de Resolução nºs 022 e
023/14, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman,
em 21 de outubro de 2014. - Rubens Pereira Junior - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 22.09.14
EM: 21.09.14

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Expediente lido, Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
-  Deputado Othelino com a palavra no Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, faço referência, hoje,
aqui, nesta tribuna ao Projeto de Lei de nossa autoria, que foi aprovado na
semana passada e que torna obrigatória a contratação do profissional do
serviço social, do assistente social e do psicólogo para as escolas públicas
do estado do Maranhão. Um projeto de lei, na minha avaliação, de grande
importância, tendo em vista que dá um maior suporte aos estudantes da
rede pública, que muitas vezes estão em condição de vulnerabilidade
considerada. Então, com a presença desses profissionais, se permitirá não
só aumentar a qualidade do ensino, como a capacidade do estudante de
absorção do conhecimento, como também terá uma repercussão certamente
na questão da evasão escolar. É um projeto de repercussão social muito
forte e a nossa expectativa é de que ele seja sancionado pela governadora,
que vire lei o quanto antes e que o Poder Executivo possa se preparar para
cumprir essa nova lei. E para que haja o cumprimento dele, evidentemente,
o Poder Executivo terá que fazer concurso público, que é a forma legal,
mais democrática de se contratar para o serviço público. Então, fazer
concurso público para psicólogos e assistentes sociais que possam ser,
que venham a ser servidores da rede pública estadual de ensino. Repito e
finalizo enfatizando a importância desse projeto e apelando à governadora
para que o quanto antes faça a sanção para que nós possamos ter os
benefícios dessa lei. Finalmente, Senhor Presidente, gostaria de pedir a
V.Ex.ª, presidente Arnaldo, tendo em vista que alguns deputados estão
chegando, nós já estamos perto de completar o quórum, se nós pudermos,
antes de iniciar a Ordem do Dia, aguardar cinco minutos para completar o
quórum e votar o veto dos servidores do Judiciário que novamente estão
aqui. Seria bom. Perceba que olhando para o Plenário, talvez faltem mais
dois ou três deputados. Então, faço apelo a V.Ex.ª que avalie a possibilidade
de suspender a sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Com a palavra o Senhor Deputado Raimundo Louro.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO LOURO (sem revisão
do orador) – Senhoras deputadas, senhores deputados, ocupantes da galeria,
internautas, imprensa, servidores deste Poder, bom dia! É um motivo de
grande satisfação que me traz a esta tribuna hoje, porque semana passada
nossos colegas que compõem a Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa Legislativa aprovaram o parecer que também motivados por nossa
indicação 205/2014, tivemos como intento a transformação das companhias
de Polícia Militar em batalhões atendendo dessa maneira nossa proposição
sanando uma de nossas maiores preocupações, visto que a Companhia de
Polícia de Pedreiras, passando a categoria de Batalhão, passará a atender a
contento toda aquela região, pois os investimentos nesse sentido fazem
com que recebamos maior contingente de oficiais e praças, viaturas,
armamentos que desta maneira será de maior extensão e eficácia, quando
no combate ao crime em toda a região do Médio Mearim, composta por 14
municípios a Regional de Pedreiras. Assim, Lago da Pedra, Esperantinópolis,
Lagoa Grande passam a ser companhias vinculadas ao Batalhão de Pedreiras
e pelo tamanho dos municípios Lima Campos, Joselandia, Poção de Pedras,
Bernardo do Mearim, por exemplo, passam a ser de Pelotões, desta forma
toda aquela população passa a contar com maior segurança e amparo dos
profissionais militares que tanto se esforçam em proteger a nossa sociedade.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Deputado Bira do Pindaré.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão

do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria e
servidores públicos do Maranhão, mais uma vez saudando a galeria e
apelando aos deputados que compareçam na sessão para que a gente
possa ter o quórum necessário para fazer a votação desse veto, que é uma
expectativa dos servidores do TJ, mas também uma expectativa nossa.
Portanto, nós queremos que essa decisão seja tomada, que a justiça seja
feita e que haja isonomia para que a gente possa dessa forma estimular o
melhor funcionamento numa prestação de serviço do TJ a todos os
maranhenses. Em segundo lugar, Senhor Presidente, fazer um apelo ao
governo do Maranhão, uma vez que nós temos uma situação emergente na
Estrada de Ribamar, no trecho que compreende da Forquilha ao Maiobão,
sobretudo ali em frente ao cemitério, entre a Comunidade Lima Verde e a
Vila Kiola. É um trecho que está extremamente precarizado causando
inclusive congestionamentos diários, o que exige uma intervenção imediata.
Portanto, eu queria fazer esse apelo ao governo do Estado para que se
desloquem máquinas e equipamentos para lá, pois há vários aí atuando na
cidade, próximo da cidade. Então, que fossem para lá a fim de que se
fizesse uma ação emergencial e tirasse a população daquele sufoco, que
todos os dias tem que encarar o engarrafamento ali porque simplesmente
é uma buraqueira imensa. Os carros têm que reduzir, quase não estão mais
atravessando, tamanhos são os buracos que se abriram ali naquela área. E,
daqui a pouco, vão chegar as chuvas. Ali é um trecho de alagamento que até
hoje não foi feito o sistema de drenagem daquele ponto. E, como vários
bairros da área já tiveram pavimentação asfáltica, o volume de água que
desce para a avenida é cada vez maior. Então, é preciso haver um serviço de
drenagem da água da chuva, porque ali se transforma num rio em período
chuva e ninguém consegue passar nem ir nem voltar. Então, por essa razão,
eu quero fazer um apelo, aproveitando esse Pequeno Expediente, ao Governo
do Maranhão. Agora mesmo, antes de apagar as luzes, vão lá desloquem
um equipamento para aquela área. Ainda tem dois meses para terminar o
governo, mas nós podemos esperar dois meses para solucionar um problema
que eu considero relativamente simples e que pode ser resolvido com uma
máquina trabalhando ali naquela área, pelo menos, garantindo uma circulação
adequada, recuperando a estrada para que os veículos não tenham que ser
interrompidos no seu fluxo numa área tão importante da Ilha de São Luís.
Daqui a pouco, ali perto, vai ter um shopping center, é o  novo shopping
da cidade que está se abrindo ali na Estrada de Ribamar, no trecho da
Forquilha para o Maiobão. Nós precisamos encontrar alternativas para
essa via importante da ilha, que é a estrada de Ribamar, precisamos mantê-
la sempre em adequado funcionamento, para que o fluxo seja atendido de
maneira adequada. Era esta a minha solicitação, Senhor Presidente, que eu
deixo aqui registrado na tribuna desta Assembleia, esperando que o governo
do Maranhão, através da secretaria de Infraestrutura, ouça o nosso apelo
e garanta dessa forma o atendimento dessa solicitação em nome da
comunidade, de toda população da ilha, porque ali frequentam a população
de São Luís, de São José de Ribamar, de Paço do Lumiar, da Raposa, é uma
via que atende toda a ilha de São Luís e não pode ficar abandonada da forma
que se encontra na atualidade. É essa nossa solicitação, esperando que esse
apelo seja ouvido pelo governo do Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que faça a conferência de quórum.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA (Faz conferência de quórum)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
– Não há quórum para deliberação. Matéria transferida para a próxima
Sessão de amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 233 da deputada Cleide Coutinho (lê). Deputado Rogério?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Deferido o requerimento. Requerimento 236 do deputado Victor Mendes.
Autor ausente. Transferido para a próxima sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Inscrita para o primeiro tempo do Grande Expediente, a deputada Valéria
Macedo. Deputada ausente. Bloco Parlamentar PDT, PSDB? Declina.
Bloco Democrático Progressista, Bloco Democrático, União Democrática,
Parlamentar pelo Maranhão, Bloco de Oposição. Deputado Rubens Júnior?
Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Está encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Terceira Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Sétima
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de outubro do ano de dois mil e quatorze.

Presidente, Senhor Deputado Arnaldo Melo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Carlos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Max Barros.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, André Fufuca, Arnaldo Melo, Bira do Pindaré, Carlos Alberto
Milhomem, Carlos Amorim, Cleide Coutinho, Eduardo Braide, Francisca
Primo, Hélio Soares, Marcelo Tavares, Max Barros, Othelino Neto, Rigo
Teles, Roberto Cosa, Rubens Pereira Júnior, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Victor Mendes e Zé Carlos. Ausentes os Deputados: Afonso
Manoel, Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Camilo Figueiredo, Carlinhos
Florêncio, Carlos Filho, Doutor Pádua, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eliziane Gama, Gardênia Castelo, Graça Paz, Hemetério Weba, Jota Pinto,
Léo Cunha, Manoel Ribeiro, Marcos Caldas, Neto Evangelista, Raimundo
Cutrim, Raimundo Louro, Rogério Cafeteira e Vianey Bringel. O Senhor
Presidente, Deputado Arnaldo Melo declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
considerado aprovado e do expediente que foi encaminhado à publicação.
No horário do Pequeno Expediente ouviu-se a Deputada Cleide Coutinho
e os Deputados Victor Mendes, Othelino Neto, Bira do Pindaré, Zé Carlos,
Roberto Costa e Eduardo Braide. Em seguida o Senhor Presidente,
Deputado Arnaldo Melo anunciou a Ordem do Dia informando que, devido
a ausência de “quórum regimental” para apreciar as matérias constantes
da Ordem do Dia sujeitas a deliberação do Plenário, as mesmas ficariam
transferidas para a Sessão Ordinária seguinte. Nos termos do art. 113 do
Regimento Interno, o Senhor Presidente Deputado Arnaldo Melo
determinou a inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte os
Requerimentos nº 232/2014, de autoria do Deputado Afonso Manoel; nº
233/2014, de autoria da Deputada Cleide Coutinho e nºs. 234 e 235/2014,
de autoria do Deputado Victor Mendes. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos Blocos
Parlamentares todas as agremiações declinaram do uso do tempo regimental.
No horário do Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente Deputado Arnaldo Melo, encerrou a
Sessão determinando que fosse lavrado o presente resumo, que lido e
considerado aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado



QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de outubro
do ano de 2014.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 291 /2014

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 113/2014, de
autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que altera a redação da Lei
nº 6.690, de 11 de julho de 1996 e dá outras providências.

O Projeto de Lei nº 183/2014 determina que o art. 7º da Lei
6.690, 11 de julho de 1996, passa a vigorar acrescido de um inciso III
com a seguinte redação: “quando provada terem sido adotadas medidas
necessárias para o ressarcimento ao erário, responsabilizando o ex-
gestor municipal, diante da falta ou da má prestação de contas na
aplicação de recursos recebidos em virtude de convênio ou acordo
similar”.

É o relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a

constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do veto total do
executivo ao projeto de lei apresentado, nos âmbitos formal e material.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição
Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do
processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de
iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no art. 43 da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998) (grifei)

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente,
na mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

O presente projeto de lei é de iniciativa de parlamentar, sendo
já aprovado pela Casa Legislativa.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 71/2014 do executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual a

Governadora Maranhense apresentou as razões do veto total ao
projeto de lei ordinária nº 113/2014, considerando-o
inconstitucional e contrário ao interesse público.

Corretamente foi destacado que o projeto em análise é
inconstitucional por tratar de matéria cuja iniciativa é privativa do
Governador do Estado, pois abrange a organização administrativa e
matéria orçamentária (art. 43, III, da Constituição Estadual, já citado
acima). A matéria objeto do projeto cuida de disciplinamento da
concessão de recursos pecuniários pertencentes ao orçamento público
estadual.

Além do mencionado acima, foi destacada (mais uma vez de
modo correto) a incompatibilidade do projeto de lei nº 113/2014 com o
disposto na Lei Complementar Federal nº  95/1998 e a Lei
Complementar Estadual Nº 115/2008.

Nos termos deste último diploma estadual, nos arts. 9º e 10,
determina como deve ser a redação legislativa:

Art. 9º Os textos legais serão articulados com observância
dos seguintes princípios: [...] II – os artigos desdobrar-se-ão
em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os
incisos em alíneas e as alíneas em itens; [...] Art. 10. As
disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão
e ordem lógica, [...].

O Projeto de Lei nº 113/2014 propõe alterar a redação da Lei nº
6.690, de 11 de junho de 1996, sendo que efetivamente o objetivo é
acrescentar um dispositivo. Não bastasse isso, o projeto visa
acrescentar o inciso III ao art. 7º da Lei nº 6.690/96, sendo que o
texto legal não apresenta o art. 7º dividido em incisos, mas sim em
parágrafos. Presume-se que o objetivo do projeto é acrescentar o inciso
III ao § 2º do art. 7º.

No tocante ao interesse público, a Governadora do Estado
destaca a redação do dispositivo a ser acrescentado é genérica,
pois dispõe que “quando provada terem sido adotadas medidas
necessárias para o ressarcimento ao erário”, sendo que a definição do
que sejam “medidas necessárias”.

Além disso, a finalidade do projeto de lei em análise já
está contemplada no inciso I do § 2º do art. 7º:

Art. 7º - A existência de registro no CEI constitui fator
impeditivo para celebração de quaisquer dos atos previstos
no artigo anterior. § 2º - Não se aplica o disposto no caput
deste artigo quando o devedor comprovar que: I - ajuizada
a ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e
suficiente ao Juízo, na forma da lei;

Como é possível notar, a previsão legal citada acima é clara e
precisa, evidenciando o alcance que o legislador deu à norma.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do veto total ao

Projeto de Lei nº 113/2014, por apresentar inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
nº 113/2014, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de outubro de 2014.
Deputado Jota Pinto - Presidente
Deputado Manoel Ribeiro - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Edilázio Junior
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 293/ 2014

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 193/2014, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária
do Povoado Boi  Amontado, com sede e foro no Município de Pindaré
Mirim, Estado do Maranhão.

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração
indeterminada, tem por objetivos a promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais,
promover assistência social, promover a regularização fundiária, despertar
o espirito de solidariedade entre sócios  e etc.

À vista da documentação (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
Declaração de Autoridade Constituída, Estatuto, Resenha do Estatuto
publicada no Diário e Certidão de Personalidade Jurídica) acostada ao
presente Projeto de Lei, conclui-se que a mesma atende as exigências
legais.

Ressalte-se ademais, que o Projeto de Lei em consideração obedece
aos ditames da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 193/2014, em parecer
terminativo, nos termos art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº
449, de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de outubro de 2014.

Deputado Jota Pinto - Presidente
Deputado Manoel Ribeiro - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Edilázio Junior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº294 / 2014

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 195/2014, de autoria do Senhor Deputado André
Fufuca, que Considera de Utilidade Pública a Ong Mulheres do Futuro,
com sede e foro no Município de São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração
indeterminada, tem por objetivo desenvolver vários programas sociais
como: de geração de renda familiar através de cursos preparatórios para
mulheres, curso de artesanato, psicultura, horticultura, corte e costura e
outros de interesse da comunidade.

À vista da documentação (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
Declaração de Autoridade Constituída, Estatuto, Resenha do Estatuto
publicada no Diário) acostada ao presente Projeto de Lei, conclui-se que a
mesma atende as exigências legais.

Ressalte-se ademais, que o Projeto de Lei em consideração obedece
aos ditames da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,

presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 195/2014, em parecer
terminativo, nos termos art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº
449, de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de outubro de 2014.

Deputado Jota Pinto - Presidente e Relator
Deputado Manoel Ribeiro
Deputada Francisca Primo
Deputado Edilázio Junior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 295/ 2014

RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 258/2013, de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que dispõe sobre a consolidação dos limites
territoriais entre os Municípios de Brejo de Areia e Santa Luzia, neste
Estado.

Eis o sucinto relatório. Passo a opinar.
A Constituição Federal, assumindo a hierarquia do sistema

normativo, estabelece a sequência de atos e competências a serem
observadas para que uma espécie normativa adentre validamente no
ordenamento jurídico.

A observância ao devido processo legislativo na elaboração do
diploma normativo é um corolário ao acatamento do principio da legalidade,
consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo órgão competente, de acordo com as
disposições do processo legislativo constitucional. O desrespeito às
referidas disposições acarretará a inconstitucionalidade formal da lei.

Assim, a função legislativa de competência do Estado, é exercida,
por via de normas gerais, normalmente abstratas, que inovam inicialmente
na ordem jurídica, ou seja, que se edificam diretamente e imediatamente na
Constituição.

Dessa feita, esta Casa ao exercer sua atividade legiferante deve
atender aos procedimentos e competências estabelecidos
constitucionalmente. Assim dispõe a Constituição Federal:

“Art. 25 – Os Estados organizam-se e regem-se palas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhe
sejam vedadas por esta Constituição.”

Consoante o dispositivo citado, a competência sobre a matéria é
do âmbito estadual, estando disposto no art. 10, da Constituição Estadual,
que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento, far-se-á por lei
estadual.

Essa competência, entretanto, somente poderá ser exercida com
observância do § 4º, do art. 18, da Constituição Federal, que por força da
Emenda Constitucional nº. 15/96, dispõe textualmente:

“Art. 18. (...)
§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período
determinado por lei complementar federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de
viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma lei”.
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Consoante o dispositivo acima descrito, quanto ao aspecto da
constitucionalidade, a matéria é de competência estadual, incumbindo à
Assembleia Legislativa a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento
de municípios, mediante lei complementar que integralize o dispositivo
constitucional. Todavia, as alterações legislativas nos limites territoriais
condicionam-se às exigências constantes no § 4º, do art. 18, da Constituição
Federal, o que não permite, portanto, a aprovação do projeto de lei em
análise.

Em igual sentido manifesta-se o Pretório Excelso, nos termos da
jurisprudência a seguir:

“Norma constitucional de eficácia limitada, porque
dependente de complementação infraconstitucional, tem,
não obstante, em linha de princípio e sempre que possível,
a imediata eficácia negativa de revogar as regras
preexistentes que sejam contrárias. Município: criação: EC
15/96: plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade da
criação de municípios desde a sua promulgação e até que lei
complementar venha a implementar sua eficácia plena, sem
prejuízo, no entanto, da imediata revogação do sistema anterior.
É certo que o novo processo de desmembramento de municípios,
conforme a EC 15/96, ficou com a sua implementação sujeita à
disciplina por lei complementar, pelo menos no que diz com o
Estudo de Viabilidade Municipal, que passou a reclamar, e com
a forma de sua divulgação anterior ao plebiscito. É imediata,
contudo, a eficácia negativa da nova regra constitucional, de
modo a impedir — de logo e até que advenha a lei complementar
— a instauração e a conclusão de processos de emancipação em
curso. Dessa eficácia imediata só se subtraem os processos já
concluídos, com a lei de criação de novo Município.” (ADI
2.381-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14/12/01). No
mesmo sentido: ADI 2.967, DJ 19/03/04.

“É ato normativo, impugnável mediante Ação Direta de
Inconstitucionalidade, lei estadual que altera outra Lei,
quanto à origem do desmembramento, à área, aos limites e às
confrontações de município. (Precedente: ADI 733). É
inconstitucional essa Lei, se realiza tais alterações, sem a consulta
plebiscitária de que trata o § 4º do art. 18 da Constituição
Federal.” (ADI 1.262, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 12/12/
97)

Assim sendo, apesar da matéria constituir competência dos
Estados-membros, não é possível por lei estadual alterar os limites
territoriais dos municípios sem a devida observância às exigências contidas
no texto da Constituição Federal.

Portanto, padece o projeto de lei em análise do vício de
inconstitucionalidade formal, não devendo, pois adentrar no ordenamento
jurídico.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

Ordinária nº 258/2013, devido à sua inconstitucionalidade.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 258/2013, nos termos do voto do
relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de outubro de 2014.

Deputado Jota Pinto - Presidente
Deputado Manoel Ribeiro - Relator

Deputada Francisca Primo
Deputado Edilázio Junior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 296 /2014

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Emenda Constitucional nº 003/2014, de

autoria dos Senhores  Deputados Arnaldo Melo e Edilázio Junior, subscrito
pela terça parte dos Membros desta Casa,  que altera disposições da
Constituição Estadual tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentária anual.

 A presente Proposta de Emenda à Constituição do Estado do
Maranhão, propõe alterar para impositivo o caráter da lei orçamentária.

Mencionado projeto estabelece em seus dispositivos que a
Constituição do Estado do Maranhão passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 1º A Constituição do Estado do Maranhão passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art.136. ...............................................................................
§11. A previsão de receita e a fixação da despesa no projeto e na
lei orçamentária devem refletir com fidedignidade a conjuntura
econômica e a política fiscal.
Art.137. ..............................................................................
§7º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão:
I – aprovadas no limite de um por cento da receita corrente
líquida prevista no projeto;
II – divulgadas em audiências públicas pelos entes federados
beneficiados.
§8º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma
isonômica, da programação prioritária incluída em lei
orçamentária por emendas individuais, observado anexo de metas
e prioridades que integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
em montante correspondente a um por cento da receita corrente
líquida realizada no exercício anterior.
§9º. No caso de impedimento de ordem técnica ou legal na
execução de crédito que integre a programação prevista no §8º
deste artigo:
I - até 30 de junho, os Poderes e o Ministério Público da União
publicarão as justificativas do impedimento;
II - até 30 de setembro, o Poder Executivo encaminhará projeto
de lei de crédito adicional à Assembleia Legislativa para
remanejamento ou cancelamento da programação cujo
impedimento não tiver sido superado;
III - até 20 de novembro, não havendo deliberação da Comissão
de Orçamento, o projeto será considerado rejeitado.
§ 10. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa
poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal
estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante
previsto no art. 137, §8º, poderá ser reduzido em até a mesma
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas
discricionárias.
§ 11. Para fins do disposto no §8º deste artigo, a execução da
programação será:
I – demonstrada no relatório resumido da execução orçamentária;
II – objeto de manifestação específica no parecer previsto no
art. 71, I; e
III – fiscalizada e avaliada quanto aos resultados obtidos.
§ 12. Considera-se obrigatória, nos termos da lei de diretrizes
orçamentárias, a transferência do Estado aos Municípios para
execução de programação prevista no §8º deste artigo.
Art. 2º. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
passa a vigorar acrescido dos arts. 38-A e 38-B:
Art. 38-A. O pagamento do saldo de restos a pagar relativo a
programações derivadas de emendas individuais, inscritos em
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exercícios anteriores à entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, somente nos dois primeiros exercícios será
considerado para fins de cumprimento do montante previsto
no art. 137, § 7º, até o limite de:
I - seis décimos por cento da receita corrente líquida realizada
no exercício anterior, no primeiro exercício.
II - três décimos por cento da receita corrente líquida realizada
no exercício anterior, no segundo exercício.
Art. 38-B. Se o valor executado em ações e serviços públicos
de saúde em exercício anterior integrar a base de cálculo dos
recursos mínimos a que se refere o art. 198, § 2º, I, da
Constituição Federal, o excedente à aplicação mínima,
limitado ao montante da execução da programação de que
trata o art. 137, § 7º, destinada a essas ações e serviços, não
será computado na referida base.
Art. 3º. Ficam revogados o §6º do art. 136 e o art. 136-A da
Constituição Estadual”.

É o suficiente relato.
Passo a opinar
Esse dispositivo prevê a execução obrigatória dos créditos

constantes na LOA, ressalvados aqueles para os quais não se vislumbre
possibilidade de execução - por razões de natureza técnica, operacional
ou econômico-financeiro – que, somente poderão ser contingenciados
com prévia autorização do Poder Legislativo.

Na reforma do Documento Político há de se observar o exame
de sua constitucionalidade em dois aspectos: o formal e material.

No tocante à iniciativa, o número de assinaturas é suficiente
para proposta sob análise, assim, não há mácula formal no projeto de
emenda à constituição do Estado, vez que o Parlamento tem
competência para iniciar este processo legislativo. Vejamos o art. 41
da Constituição do Estado, verbis:

Art. 41 - A Constituição poderá ser emendada mediante
pro-posta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assem-bléia
Legislativa;
II - do Governador do Estado;
III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Es-tado,
com a manifestação de cada uma delas por maioria relativa
de seus membros.

Desta ordem, passa-se à análise da compatibilidade material
dos dispositivos da PEC com a Constituição Federal.

Destarte, necessário, no mínimo, 14 (quatorze) assinaturas
para que a Proposta de Emenda Constitucional possa ser apresentada,
o que ocorre na presente.

Na reforma do Documento Político há de se observar o exame
de sua constitucionalidade em dois aspectos: o formal e material.
Indubitavelmente, no caso em tela, não há mácula formal do projeto de
emenda à Constituição do Estado, vez que a Constituição Estadual
poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos
Membros da Assembleia Legislativa (Art. 41, inciso I, da CE/89).

As normas constitucionais federais modelam, por ser da
essência do sistema federativo, a estruturação da Constituição do
Estado-membro. Por conseqüência, o constituinte estadual não poderá
desenvolver, quanto a determinadas matérias, tratamento diverso do
que fora dado na Constituição Federal.

Desta forma, surge a categoria das normas repetidas (ou normas
de repetição), as quais podem ser definidas, em linhas gerais, como
aquelas normas constitucionais estaduais que possuem idêntico teor
ao de determinada regra jurídica contida na Constituição federal.

 Nesse sentido, não é necessário que o texto legislativo dentro
do qual se inserem as normas estaduais seja literalmente idêntico ao
texto que contém a norma constitucional federal; para haver a repetição
de normas, não é necessário existir a identidade dos textos legais através

dos quais elas se exprimem, pois as regras jurídicas não podem ser
confundidas com o texto legal por meio do qual se expressam.

 No âmbito nacional, foi aprovado o texto base da chamada a
PEC do Orçamento Impositivo (Proposta de Emenda à Constituição
nº 358 /2013 do Senado), que dispõe sobre o mesmo assunto da PEC
003/2014 apresentada no âmbito estadual.

De se notar não haver vício de iniciativa atinente ao projeto de
emenda à Constituição em comento. O ponto de análise, desta feita,
deve centrar-se sobre a constitucionalidade material do referido projeto.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

Constitucional  nº 003/2014, com base nos fundamentos supracitados.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 003/
2014, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de outubro de 2014.

Deputado Jota Pinto - Presidente
Deputado Manoel Ribeiro - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Edilázio Junior

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3907/2014-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 70, inciso I, alínea “a” da
Lei nº 9.579/12 (Código de Licitações e Contratos do Estado do
Maranhão) e no art.25, caput da Lei nº 8.666/93 e ainda, autorizo a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa
H.M. BOGÉA E CIA. LTDA (CNPJ: 01.153.837/0001-33), visando a
aquisição de 58 (cinquenta e oito) assinaturas com fornecimento dos
exemplares do Jornal Pequeno, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos
valores individual de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e total de R$
23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), de acordo com as
condições definidas no Termo de Referência e na Proposta da empresa,
partes integrantes do referido Processo. Determino a publicação do
Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição
para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/
93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 16 DEOUTUBRO DE
2014. Deputado Antonio Arnaldo Alves de Melo-Presidente.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 517/2014

Classifica as gratificações Técnico Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
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Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E :

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro retroativo a 12 de setembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de

outubro de 2014. Deputado ARNALDO MELO - Presidente.
Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado ZÉ CARLOS - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 519/2014

Classifica as gratificações Técnico Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E :

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro retroativo a 1º de outubro do ano em
curso, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de

outubro de 2014. Deputado ARNALDO MELO - Presidente.
Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado ZÉ CARLOS - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 521/2014

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a concessão de aposentadoria do servidor  pelo
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ocupante exclusivamente
de cargo comissionado neste Poder;

Considerando que a aposentadoria se deu por incapacidade
laborativa, ocorrendo a invalidez,

R E S O L V E :

EXONERAR JOSÉ SEVERIANO CARDOZO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir de 1º de outubro
do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de

outubro de 2014. Deputado ARNALDO MELO - Presidente.
Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA - Primeiro Secretário.  Deputado
CARLINHOS FLORÊNCIO - Segundo Secretário.
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