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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA
DIA 01 DE ABRIL DE 2020 – QUARTA-FEIRA.

I-MEDIDAS PROVISÓRIAS EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308/2020, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITOS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA-SEFAZ.COM PARECER FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE COSNTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 309/2020, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE ISENTA DO PAGAMENTO DO
IMPOSTO DE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO-ICMS, ATÉ 31 DE JULHO DE 2020, AS
OPERAÇÕES INTERNAS E DE IMPORTAÇÃO DO EXTERIOR
COM MERCADORIAS QUE ESPECIFICA DESTINADAS A
PREVENÇÃO DA COVID-19, INFECÇÃO HUMANA A
CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2) COM
PARECER FAVORAVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA-RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/20,DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E
CIDADANIA, QUE APROVA O PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA
NO MUNICÍPIO DE BACABAL.COM PARECER FAVORÁVEL
OFERECIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA- RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA EM
VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNO

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 23/2020,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO DA MESA  DIRETORA  PARA REALIZAR
AQUISIÇÃO DE CEM MIL CESTAS BÁSICAS E FIRMAR
ACORDO DE COOPERAÇÃO COM ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL OU
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA DOAÇÃO DAS
CESTAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, COMO MEDIDA
EMERGENCIAL PARA ATENUAR A CRISE SANITÁRIA E
ECONÔMICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS
COVID-19 (SARS-COV-2) E DAS INUNDAÇÕES DE DIVERSOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO. COM PARECER FAVORÁVEL
EMITIDO PELA COMISSÃO  DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA-RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

IV – PROJETOS DE LEI  EM VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNO

5. PROJETO DE LEI Nº 083/20, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, CAPEADO PELA MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 071/20, QUE INSTITUI , NO ÂMBITO
DO PODER EXECUTIVO, O PROGRAMA “FARMÁCIA
SOLIDARIA”. COM PARECER FAVORÁVEIS EMITIDOS PELAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA E
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE - RELATOR DEPUTADO
RICARDO RIOS.

6. PROJETO DE LEI Nº 082/20, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE
SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E
CIDADANIA E ORÇAMENTO FINANÇAS,FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE E DE SAÚDE.RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.

MENSAGEM Nº 020 /2020

São Luís, 30 de  março de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
nº 605/2019, que institui a Campanha Estadual de Conscientização
para o Descarte Correto de Medicamentos Vencidos e/ou Fora de Uso,
e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 605/2019, que
institui a Campanha Estadual de Conscientização
para o Descarte Correto de Medicamentos
Vencidos e/ou Fora de Uso, e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 605/2019.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei institui a Campanha Estadual de
Conscientização para o Descarte Correto de Medicamentos Vencidos
e/ou Fora de Uso, no intuito de informar a população maranhense
sobre os meios corretos de despejo desse tipo de resíduo, fixando o
mês de abril como o mês “D”, para a intensificação da campanha.

Determina, para tanto, que estabelecimentos que realizem a
venda direta ou distribuição gratuita ou onerosa desses insumos,
inclusive os oriundos de manipulação, deverão manter afixado, em
local de fácil acesso e visível aos seus consumidores, cartazes
informativos da campanha, bem como distribuir os respectivos folhetos
ou prospectos.

Apesar de ser louvável a iniciativa da Proposta em comento,
vez que pretende informar os cidadãos maranhenses quanto aos meios
sustentáveis de descarte de medicamentos vencidos ou fora de uso, há
de ser negada sanção ao parágrafo único do art. 1º, colacionado abaixo,
pelas razões a seguir expostas.

Art. 1º (...)
(...)
Parágrafo único. O Poder Público deverá desenvolver
campanhas educativas contínuas para conscientização da
população sobre a forma correta de descarte de
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medicamentos de uso Humano e Veterinário vencidos ou
fora de uso, informando-a das alternativas de descarte
disponíveis e das que eventualmente forem criadas, bem
como dos riscos que o descarte incorreto pode proporcionar
aos seres vivos e ao meio ambiente, mediante a distribuição
de folhetos, afixação de cartazes e campanhas publicitárias
na mídia em geral, podendo ainda programar palestras e
atividades de prevenção e atendimento à população junto às
comunidades, inclusive por convênio com as prefeituras e
associações sem fins lucrativos.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e
art. 6º da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas
públicas, versando sobre organização administrativa e estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãosequivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

O parágrafo único do artigo 1º da proposta legislativa, ao dispor
que o Poder Público deverá desenvolver campanhas educativas
contínuas para conscientização da população sobre a forma correta
de descarte de medicamentos de uso Humano e Veterinário vencidos
ou fora de uso, informando-a das alternativas de descarte disponíveis
e das que eventualmente forem criadas, bem como dos riscos que o
descarte incorreto pode proporcionar aos seres vivos e ao meio
ambiente, mediante a distribuição de folhetos, afixação de cartazes
e campanhas publicitárias na mídia em geral, podendo ainda
programar palestras e atividades de prevenção e atendimento à
população junto às comunidades, inclusive por convênio com as
prefeituras e associações sem fins lucrativos, terminou por
disciplinar atribuições de secretarias de estado de demais órgãos da
Administração Pública,  usurpando competência
constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de Secretarias de Estado, colhe-se o seguinte julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014
PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE

INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO
SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE
INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na
origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em
face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos
das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador
do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de
não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os
dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem
deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a
atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, §
1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre
a organização administrativa no âmbito do ente
federativo, veda que os demais legitimados para o
processo legislativo proponham leis que criem, alterem
ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem
novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que
se nega provimento.
(STF, RE 1232084 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020
PUBLIC 03-02-2020)

Diante do exposto, por criar nova atribuição à Administração
Pública Estadual, determinando-lhe o fomento contínuo da Campanha
Estadual de Conscientização para o Descarte Correto de Medicamentos,
seja esse de uso humano ou veterinário, que esteja vencido ou fora de
uso, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao parágrafo único
do art. 1º do Projeto de Lei nº 605/2019, em face da existência de
vício de inconstitucionalidade formal.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 605/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,30 DE MARÇO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 087 / 2020

Torna obrigatório o fornecimento de itens de
proteção para os profissionais da saúde e da
segurança pública, enquanto perdurar a
calamidade pública, decorrente da pandemia do
COVID-19, no Estado do Maranhão..

Art.1º – Fica o Poder Executivo obrigado a fornecer máscaras,
luvas de proteção e álcool em gel para todos os profissionais da saúde
e da segurança pública, inclusive aos agentes penitenciários, enquanto
estiverem no exercício de suas funções, no decorrer do estado de
calamidade pública, em função da pandemia do COVID-19, que atinge
o Estado do Maranhão.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os seus efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade
pública, conforme decreto público estadual em vigor decorrente da
pandemia do COVID-19.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 127 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso I e 174 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência
Pública, com o tema: Política de Cuidados com a Voz dos Professores
da rede pública, a ser promovida pela Comissão de Saúde para
discutir sobre Diretrizes Estaduais de Cuidados com a Voz dos
Professores.

Proponho que a audiência seja realizada no dia 15 de abril do
corrente ano, das 14:00h às 18:00h, no Centro de Formação da Unidade
Regional de Educação de São Luís (URE).

Sugiro que os convidados sejam: Secretaria Estadual de Educação
(SEDUC), Secretaria Estadual de Saúde (SES), Secretaria Municipal
de Saúde (SEMUS), Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual
de Saúde, Conselho de Fonoaudiologia e Sindicatos dos Professores.

Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel Beckman -
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de março de
2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 31.03.2020

INDICAÇÃO Nº 515 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JUNIOR, solicitando providências, no sentido de determinar à
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, que autorize a realização
de OBRAS DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA DA RUA
JARDIM AURORA QUE LIGA À RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
NO BAIRRO DA AURORA, considerando que há anos que a
autoridade municipal não realiza obras de infraestrutura nos referidos
logradouros públicos. Infraestrutura em pavimentação asfáltica é
importante para a segurança do transporte de veículos de passageiros,
para o trânsito de motocicletas, de bicicletas, enfim, para a mobilidade
humana, quanto ao tempo que gasta para se deslocar do local de origem
até o destino final, local de trabalho, por exemplo. O aumento de
veículos nas grandes metrópoles, o crescimento urbano das cidades,
exige das autoridades a execução de obras de engenharia para adequação
e reabilitação de vias urbanas nos bairros periféricos da grande São
Luis. Segurança para transitar em vias urbanas é condição necessária
para reduzir o índice de acidentes com os mais diversos modais de
transportes, principalmente nas cidades aonde a mobilidade humana
atingiu níveis de quase estagnação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de
março de 2020. – DETINHA – DEP. ESTADUAL – PR – 2ª VICE
PRESIDENTE.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 516 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa Diretora,
seja determinado providências, no sentido de CRIAR UM HOTSITE
NA PÁGINA DAINTRANET DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DOESTADO DOMARANHÃO-ALEMA, COM OS DIZERES
SEGUINTES: “TODOS CONTRA O COVID –19, O REMÉDIO
É A PREVENÇÃO” considerando o quão é importante criar, nesse
momento de pandemia mundial provocada pelo COVID-19, uma
estratégia de comunicação com a sociedade para prestar informações
como:

- AS FORMAS DE TRANSMISSÃO DO VIRUS
- SINTOMAS QUE IDENTIFIQUEM A DOENÇA
- COMO TRATAR A DOENÇA EM CASO DE INFECÇÃO
- AONDE SE DIRIGIR CASO SEJA INFECTADO
- CANAIS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O COVID -19

A nossa iniciativa é devido ao papel relevante que o Poder
Legislativo desempenha diante da sociedade maranhense. Somos
sabedores que esse mal que acaba de cair sobre a humanidade vai
passar. Portanto, a criação do Hotsite será, evidentemente, transitório,
até que nos livremos definitivamente dessa pandemia mundial.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de
março de 2020. – DETINHA – DEP. ESTADUAL – PR – 2ª VICE-
PRESIDENTE.

INDICAÇÃO Nº 517/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do Estado
do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a disponibilização de unidade móvel de testagem para que os exames
da COVID-19 sejam realizados onde o paciente em potencial estiver,
caso apresente sintomas agudos do vírus e não possa proceder com o
deslocamento até o centro fixo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 518/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando a
suspensão dos incentivos fiscais concedidos às grandes empresas por
90 dias ou enquanto perdurar os efeitos da pandemia COVID-19
(coronavírus).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 519 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, esta Casa Legislativa juntamente com os demais parlamentos
brasileiros possa desenvolver uma agenda comum para tratar das ações
de combate ao CORONAVÍRUS.

Nesse sentido, o ilustre Presidente desta Casa, Deputado
Othelino Nova Alves adotará as providências necessária nesse para
viabilizar nossa reivindicação, inclusive nomeando uma Comissão
Parlamentar, bem como uma Equipe Técnica composta de servidores
desta Casa e de outros poderes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 520 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao presidente da FAMEM, Prefeito
Erlanio Furtado Luna Xavier, para que encaminhe oficio aos Prefeitos
dos Municípios Maranhenses, solicitando a suspensão do pagamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU,
enquanto perdurar o estado de pandemia decorrente COVID-19,
considerando que esse estado de calamidade pública está ocasionando
sérios problemas na saúde e na economia familiar do povo maranhense.

Estamos certos de contar com apoio dos Chefes dos Executivos
Municipais do Maranhão, à presente reivindicação, numa forma de
apoio às famílias que estão vivendo num clima de ansiedade e muita
preocupação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 521 /2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, solicitando que seja dividido o pagamento do
IPVA deste ano, em pelo menos em 6 parcelas, distribuídas entre os
meses de julho até o mês de dezembro de 2020.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de facilitar
o pagamento deste imposto, pois, diante da projeção de crise econômica
causada pela paralização e reclusão social, com o objetivo de conter a
epidemia do CORONAVÍRUS. Situação esta, que gerará dificuldade
financeiras aos maranhenses. Assim, a sociedade maranhense deve ser
beneficiada com esta ação, que irá contribuir para a retomada do
crescimento do Estado do Maranhão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 27 de março de 2020. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 522/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao secretário de Saúde do estado do Maranhão,
Senhor Carlos Lula.

  Solicitando o pagamento por insalubridade aos servidores do
Hospital Macrorregional de Presidente Dutra - MA (Socorrão de
Presidente Dutra) bem como o aparelhamento dos servidores daquele
hospital com os devidos EPI’s.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2020.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 523/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino.

Solicitando o pagamento por insalubridade aos Policiais
Militares e Bombeiros militares do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2020.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº   524/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto.

 Solicitando a recuperação da MA 012, entre Barra do Corda e
São Raimundo do Doca Bezerra, através da operação tapa buracos do
Governo do Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2020.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 525/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Ten. Cel. LUCIANO FREITAS E SOUSA FILHO,
comandante geral do 24º Batalhão de Infantaria Leve- 24º BIL do
Exército Brasileiro, solicitando medida emergencial no sentido enviar
quatro caminhões para auxiliar no transporte e mudança das famílias
afetadas pela enchente, sendo dois caminhões para atender a cidade de
Pedreiras e dois para atender a cidade de Trizidela do Vale.

Nosso pedido se justifica pela URGENTE necessidade de
melhor acolher e atender nossos irmãos pedreirenses e trizidelenses,
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proporcionando maior agilidade aos atendimentos de prestação de
socorro e auxílio material a todos os afetados pela cheia do Rio Mearim.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 30 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 526/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. FLAVIO DINO, Governador do Maranhão, solicitando
medida emergencial no sentido de tributação especial aos itens
da cesta básica.

Nosso pedido se justifica pela URGENTE necessidade de
melhor acolher em virtude da pandemia atribuída ao vírus
COVID-19 nossos irmãos maranhenses baixando ou momentaneamente
isentando impostos aos itens que compõem a cesta básica, tais como:
Arroz, Café, Leite, Óleo, Sardinha, Biscoito, Feijão, Açúcar, Macarrão,
Flocos de Milho/Arroz, Farinha de Mandioca.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 30 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 023/2020, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.031/2020

Dispõe sobre autorização da MESA DIRETORA para
realizar aquisição de cem mil cestas básicas e firmar
ACORDO DE COOPERAÇÃO com órgãos da
administração pública estadual e municipal ou organizações
da sociedade civil, para doação das cestas à população de
baixa renda, como medida emergencial para atenuar a crise
sanitária e econômica decorrente do NOVO CORONAVÍRUS
COVID-19(SARS-CoV-2) e das inundações de diversos
Municípios do Estado.

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo do Estado do Maranhão
AUTORIZADO a tomar as medidas necessárias, com absoluta
prioridade, para aquisição de cem mil cestas básicas que serão destinadas
para doação à população de baixa renda.

§1º As cestas básicas deverão ser doadas em diversas regiões
do Estado do Maranhão, para auxílio aos cidadãos atingidos pelas
consequências da redução da atividade econômica e o isolamento social,
bem como para assistência aos habitantes dos municípios atingidos
pelas chuvas intensas e inundações.

§2º A doação tem como finalidade ajudar os cidadãos no acesso
a uma alimentação básica, durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas.

Art. 2º. Fica o Poder Legislativo do Estado do Maranhão
AUTORIZADO a firmar ACORDO DE COOPERAÇÃO com órgãos
da administração pública estadual (Secretarias de Estado; Corpo de
Bombeiros; Polícia Militar; Defesa Civil), ou municipal (Secretarias
Municipais) ou organizações da sociedade civil, para operacionalização
das doações de que trata esta Resolução.

§1º O ajuste deverá ser formalizado por meio de instrumento
de acordo de cooperação no qual serão estabelecidas todas as condições
e obrigações para execução da parceria com o órgão público ou
organização da sociedade civil, objetivando a consecução desta
finalidade de interesse público e recíproco, sempre com observância
dos princípios constitucionais da administração pública.

§2º A distribuição das cestas básicas deverá ser realizada,
preferencialmente, por meio do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (Programa Bolsa Família) no qual já estão
identificadas e registradas as famílias de baixa renda.

§3º O termo de cooperação estabelecerá como contrapartida
do partícipe a obrigação de providenciar toda a logística necessária
para recolhimento das cestas junto ao distribuidor definido pela ALEMA
e, ainda, a respectiva distribuição local, nos termos das cláusulas do
ACORDO.

Art. 3º.  Fica determinado à Diretoria Geral, em conjunto com
a Diretoria de Administração e Diretoria de Orçamento e Finanças,
providenciar imediatamente a realização do planejamento orçamentário
e financeiro, bem como demais estudos técnicos necessários para
execução da compra autorizada no art. 1º.

§1º A parceria com a administração pública ou organizações da
sociedade civil para a consecução desta finalidade não envolverá a
transferência de recursos financeiros.

§2º A despesa para aquisição das cestas básicas ocorrerá por
dotações próprias consignadas no Orçamento Anual do Poder
Legislativo Estadual para o exercício 2020.

Art. 4º. A Comissão Permanente de Licitação deverá realizar o
processo de aquisição, na forma da lei, pelo procedimento e modalidade
mais célere possível, podendo, para tanto, excepcionalmente, utilizar
fluxos administrativos mais eficientes e eficazes, observada a legislação
de regência, com finalidade precípua de atender a situação de emergência
para assistência aos desamparados e desabrigados.

Art. 5º. A Procuradoria Geral e Auditoria Geral deverão
acompanhar o procedimento para manifestação quanto à legalidade,
legitimidade e economicidade da despesa, nos termos da Resolução
955/18, observada como motivação administrativa da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o intuito de
salvaguardar o direito à vida, à saúde e à alimentação dos maranhenses
à vista da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e das
inundações.

Art. 6º. Esta Resolução Legislativa  entra em vigor na data da
sua publicação.

 A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  01º de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   500/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bacabal

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo
Chefe do Poder Executivo do Município de Bacabal, através dos
Decretos Municipais n.º 619 e nº 620, de 23 de março de 2020, em
função do aumento do número de pessoas desabrigadas e desalojadas
devido às cheias do rio, e ainda assim a pandemia do novo coronavírus
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(COVID-19), e o aumento do número de casos de H1N1, que viabilizará
o funcionamento do Município de Bacabal (MA), com o fim de atenuar
os efeitos negativos para a saúde pública e para a economia bacabalense.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01º de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308, DE 24 DE MARÇO DE 2019.)
LEI Nº 11.250 DE  1º DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade
das certidões negativas de débito expedidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 308, de 24 de março de
2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, o prazo de
validade das certidões negativas de débitos expedidas pela Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ, na forma do art. 241 da Lei nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Enquanto durarem os efeitos da pandemia da
COVID-19, o prazo de prorrogação previsto no caput deste artigo
poderá ser renovado por ato do Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  1º de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 309, DE 27 DE MARÇO DE 2019.)
LEI Nº  11.251 DE 1º  DE ABRIL DE 2020

Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31
de julho de 2020, as operações internas e de
importação do exterior com as mercadorias que
especifica destinadas à prevenção da COVID-19,
infecção humana causada pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2).

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 309, de 27 de março de
2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,

para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas
e de importação do exterior com as seguintes mercadorias destinadas à
prevenção da COVID-19, infecção humana causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2):

I - álcool em gel (NCM 3808.94.29);
II - insumos para fabricar álcool gel, exceto energia elétrica

utilizada em sua produção e as embalagens utilizadas para o
acondicionamento do produto final;

III - luvas médicas (NCM 4015.1);
VI - máscaras médicas (NCM 9020.00);
V - hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11);
VI - álcool 70% (NCM 2208.30.90).
Art. 2º Fica revogada a Lei nº 11.237, de 27 de março de 2020,

referente à Medida Provisória nº 307, de 21 de março de 2020.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  1º de abril de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 257/2020

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 308, de
24 de março de 2020, que “Dispõe sobre a prorrogação do prazo de
validade das certidões negativas de débito expedidas pela Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ”.

A presente Medida Provisória inclui dispositivos à Lei nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002, no intuito de prorrogar, por 90 (noventa)
dias, o prazo de validade das certidões negativas de débitos expedidas
pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, na forma do art. 241 da
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Estado do Maranhão.

Ademais, enquanto durarem os efeitos da pandemia da COVID-
19, o prazo de que trata a presente Medida Provisória, poderá ser
renovado por ato do Secretário de Estado da Fazenda.

Em suma, a Medida sob exame visa permitir que as empresas
continuem a exercer as atividades econômicas que exigem a apresentação
de certidão negativa de débitos válida, a exemplo da participação em
processos licitatórios, bem como contratações junto a instituições
financeiras, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
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Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, in
verbis:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida
a projetos dos quais não decorra renuncia de receita.
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso III e parágrafo único, da
Constituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

E no tocante a matéria tratada não vislumbramos também
nenhuma inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
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A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem

como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento, que reside na necessidade do Estado do Maranhão de
apoiar também as atividades empresariais nesse cenário de desaceleração
econômica, evitando-se, assim, prejuízos ao contribuinte e à própria
Administração Pública. A urgência, por outro lado, decorre da
necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas
capazes de contribuir para a superação da crise econômico-social
decorrente da pandemia de COVID-19.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem nº 018/2020, de autoria do Governador do Estado, a
Medida Provisória em apreço propõe a prorrogação por 90 (noventa)
dias do prazo de validade das certidões negativas que consistem em
instrumento para a prova da quitação de determinado tributo, com
vistas a amenizar os impactos da pandemia da COVID-19. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 308/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 308/2020, nos termos
do voto do Relator.

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

em       de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COMISSÃO DE SAÚDE

P A R E C E R Nº  258/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei nº 082/2020, de autoria do Senhor
Deputado Estadual Ciro Neto, que dispõe sobre as diretrizes para
as transferências de recursos do fundo estadual de saúde para os fundos
municipais de saúde no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe estabelece as diretrizes para
transferências de recursos do fundo Estadual de Saúde, para os fundos
Municipais de Saúde no Estado do Maranhão, com base nos
dispositivos da Constituição Federal Art. 160, Art. 196, Art. 197 e
Art. 198, de caráter permanente, nos seguintes termos: A transferência
de recursos do fundo estadual de saúde para fundos municipais de
saúde se dará na modalidade fundo a fundo; É vedada a retenção ou
qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos,
nesta seção, aos Municípios; O empenho, liquidação e pagamentos
não será condicionado ao pagamento de créditos previdenciários e/ou
tributários; de certidão de regularidade com autarquias estaduais; e
comprovação de requisitos fiscais federais ou estaduais.

 Registra a justificativa do autor que, no momento em que
vivemos, diante da decretação do estado de calamidade pública federal
e estadual devido à pandemia do COVID-19, a desburocratização para
que estes recursos cheguem efetivamente nos municípios para o
combate ao COVID-19 são extremamente importantes para a saúde
dos maranhenses. Em tempos obscuros nunca foi tão fundamental os
artigos Art. 196, Art. 197 e Art. 198 da nossa Constituição Federal,
que estabelecem: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
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garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.” “São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física
ou jurídica de direito privado.”

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto
coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser
obedecido pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos,
decorre do devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos
Deputados, é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito
acarreta, inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo
normativo.

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-
se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Magna Carta Federal e a Constituição
Estadual (em observância compulsória), delegou ao Poder Executivo e
Judiciário a função atípica de iniciativa de Projeto de Lei quando o
assunto tratar de sua própria organização administrativa.

A proposição, em análise, não está tratando de normas
estruturais e nem de competências e sim de diretrizes que orientam
Administração Pública Estadual.

Assim sendo, pensar diferente é realizar uma interpretação
ampliativa da reserva de iniciativa dos outros Poderes e assim resultar
no esvaziamento da função preponderante de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados.

Esclareça-se, por oportuno, que a Proposição não atribui
responsabilidade tributária aos Municípios, que poderia configurar
usurpação de competência tributária estabelecida pela Carta Maior de
1988, mas apenas estabelece diretrizes para as transferências de
recursos do fundo estadual de saúde para os fundos municipais de
saúde no Estado do Maranhão, objetivando melhorar a qualidade da
saúde nos municípios maranhenses, diminuindo os entraves
burocráticos para repasses de valores fundo a fundo para os municípios
provenientes do fundo estadual de saúde, assim como já é feito a
âmbito federal em relação a estados e municípios, não há nem uma
restrição, de ordem fiscal/tributaria ou de suas autarquias. Fazendo
com que os recursos a serem aplicados em saúde cheguem mais
rapidamente aos estados e municípios.

Com efeito, a CF/88 em seu artigo 160 faculta aos estados
condicionarem ou não a transferência de recursos.

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não
impede a União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos;
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II
e III.

Ademais, o entendimento jurídico firmado em parecer da AGU
é o seguinte: “A rota normativa verificada é de progressividade em prol
do direito à saúde e da sua garantia de custeio suficiente em face dos
ditames constitucionais de atendimento universal, igualitário e integral
no âmbito do SUS, bem como em face da garantia de irredutibilidade no
volume de benefícios  da seguridade de que trata o art. 194, parágrafo
único, IV, também da Constituição Federal.” “A clara relação de garantia

entre o direito fundamental à saúde e seu regime de financiamento
mínimo encontra guarida não só na doutrina, mas na leitura integrada
dos artigos 1º, caput e inciso III; 5º, §1º e §2º; 6º; 34, VII, e; 35, III; 160,
parágrafo único, II; 167, IV; 193; 194, caput e parágrafo único, I, IV, V
e VI; 195, §4º e §10; 196; 197; 198 e 200 da Constituição Federal, bem
como em fortes e reflexivos “imperativos de tutela” 17 que regem a
organização estrutural do SUS e seu procedimento de defesa pelo
Estado na forma do dever de gasto mínimo nas ações e serviços públicos
de saúde . Desse modo, não é oponível a alegação imotivada e
discricionária de restrição orçamentária em face de tais direitos
fundamentais tanto por força da sua essencialidade para assegurar a
vida digna a todos os cidadãos brasileiros, mas também porque eles
são amparados por fontes próprias de receitas (a exemplo da
contribuição social do salário-educação e das contribuições sociais de
que trata o art. 195) e deveres de gasto mínimo (previstos nos arts. 198
e 212 da CF).” (PARECER PLENÁRIO n. 00001/2019/CNU/CGU/
AGU)

Dessa forma, o Projeto de Lei visa, tão somente, criar
mecanismos para transferências de recursos do fundo Estadual de Saúde,
para os fundos Municipais de Saúde no Estado do Maranhão, com
base nos dispositivos da Constituição Federal Art. 160, Art. 196, Art.
197 e Art. 198, de caráter permanente, conforme acima já mencionado.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade
material também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

082/2020, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; e Saúde para
apreciar a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 082/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 31 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ariston Sousa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinícius Louro
Deputada Doutora Helena Duailibe
Deputado Neto Evangelista
Deputado Adriano
Deputado Fernando Pessoa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº  259/2020

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 309, de
27 de março de 2020, que “Isenta do pagamento do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas
e de importação do exterior com as mercadorias que especifica
destinadas à prevenção da COVID-19, infecção humana causada pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV-2).”

A presente Medida Provisória isenta, até 31 de julho de 2020,
as operações internas e de importação do exterior com álcool em gel
(NCM 2207.20.1) e seus respectivos insumos, luvas médicas (NCM
4015.1), máscaras médicas (NCM 9020.00), hipoclorito de sódio 5%
(NCM 2828.90.11) e álcool 70% (NCM 2208.30.90) do pagamento
do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação).

A propositura sob exame encontra amparo na decisão judicial
proferida nos autos do Processo nº 1015835-03.2020.4.01.3700, com
tramitação na 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão,
que autoriza o Poder Executivo a isentar ou reduzir a base de cálculo
do ICMS, independentemente de prévio convênio no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, nas operações
internas e de importação do exterior com as mercadorias destinadas à
prevenção da COVID-19, bem como a implementar os demais
benefícios previstos na Proposta de Convênio nº 62/20.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.

(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, in
verbis:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
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I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida
a projetos dos quais não decorra renuncia de receita.
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso III e parágrafo único, da
Constituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

E no tocante a matéria tratada não vislumbramos também
nenhuma inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento

assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento, dada a necessidade de facilitar a produção e a circulação
de produtos utilizados para o enfrentamento da doença e, por
conseguinte, garantir o direito à saúde. A urgência, por outro lado,
decorre da necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível,
medidas capazes de contribuir para a contenção da disseminação da
COVID-19 em âmbito estadual, como bem esclarece a Mensagem
Governamental que encaminhou a matéria.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem nº 019/2020, de autoria do Governador do Estado, no
momento, o Maranhão possui 12 (doze) casos confirmados de infecção
por COVID-19, porém monitora mais de 500 (quinhentos) casos
suspeitos, não sendo possível prever, ainda, a evolução da pandemia
no Estado.

Considerando que o cenário exige prudência e o esforço conjunto
tanto do Poder Público quanto da sociedade, o Estado do Maranhão
adotou, ao longo dos últimos dias, uma série de medidas tanto de
proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde quanto de
estímulo ao setor econômico. O objetivo do Governo do Estado é que
a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 309/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Medida Provisória nº 309/2020, nos termos
do voto do Relator.

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

em 31 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R   Nº 260/2020

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa
nº 023/2020,  de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre autorização
da MESA DIRETORA para realizar aquisição de cem mil cestas básicas
e firmar ACORDO DE COOPERAÇÃO com órgãos da administração
pública estadual e municipal ou organizações da sociedade civil, para
doação das cestas à população de baixa renda, como medida emergencial
para atenuar a crise sanitária e econômica decorrente do NOVO
CORONAVÍRUS COVID-19(SARS-CoV-2) e das inundações de
diversos Municípios do Estado.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de
Resolução Legislativa nº 023/2020 apresentado.

Nos termos da presente propositura em análise, fica o Poder
Legislativo do Estado do Maranhão AUTORIZADO a tomar as medidas
necessárias, com absoluta prioridade, para aquisição de cem mil cestas
básicas que serão destinadas para doação à população de baixa renda,
podendo firmar ACORDO DE COOPERAÇÃO com órgãos da
administração pública estadual (Secretarias de Estado; Corpo de
Bombeiros; Polícia Militar; Defesa Civil), ou municipal (Secretarias
Municipais) ou organizações da sociedade civil, para operacionalização
das doações de que trata esta Resolução.

Com efeito, é da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de
seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a teor
do que dispõe o inciso III, do art. 31 da Constituição Estadual.

Ademais, à Mesa da Assembleia Legislativa compete,
privativamente, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste
Regimento Interno, ou por Resolução da Assembleia, ou delas,
implicitamente resultantes: tomar as providências adequadas para
promover e valorizar o Poder Legislativo  e resguardar o seu
conceito perante o povo, a teor do que dispõe o inciso VI, art. 12 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o
assunto, a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o projeto não encontra objeções para sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 023/2020, por encontrar-se conforme os ditames
Constitucionais e Infraconstitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução nº 023/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 31 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE

SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 261/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 083/2020, de autoria
do Poder Executivo, que institui, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Farmácia Solidária.

 Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, fica instituído, no
âmbito do Poder Executivo, o Programa Farmácia Solidária, que consiste
na recepção de medicamentos doados e na dispensação, após triagem,
à população, cabendo à Secretaria de Estado da Saúde - SES: receber os
medicamentos doados por pessoas físicas ou jurídicas, bem como
realizar a respectiva triagem, considerando prazo de validade e demais
regras de controle de qualidade definidas em decreto; planejar,
desenvolver e implementar boas práticas de estocagem, manuseio e
dispensação de medicamentos; coordenar a dispensação gratuita de
medicamentos doados; implantar sistema informatizado para registro
da entrada e saída dos medicamentos recebidos em doação, por princípio
ativo, nome comercial, fabricante, validade, lote de fabricação, dados
do beneficiário e outras informações exigidas por lei;  cadastrar as
pessoas a ser beneficiadas pelo programa, especialmente os usuários
de medicação contínua e portadores de doenças crônicas; estimular a
participação dos órgãos e entidades do Poder Público, bem como da
sociedade civil no Programa; firmar convênios ou instrumentos
congêneres com os municípios maranhenses, visando à troca e doação
dos medicamentos arrecadados; firmar convênios ou instrumentos
congêneres com laboratórios, distribuidores de medicamentos,
farmácias, instituições de ensino superior, escolas técnicas, órgãos
públicos e entidades privadas para desenvolvimento do programa;
promover campanhas de arrecadação de medicamentos, de
conscientização da população sobre a importância do descarte adequado
de medicamentos vencidos e/ou com qualidade prejudicada, bem como
sobre a importância de se evitar o desperdício de medicamentos;
desenvolver outras atividades necessárias ao atendimento dos objetivos
do Programa.

O programa de que trata o presente projeto, tem por objetivos:
garantir o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de
qualidade; contribuir para o uso racional de medicamentos e para redução
dos riscos decorrentes da automedicação; evitar o desperdício de
medicamentos; evitar a contaminação do meio ambiente com o descarte
incorreto de medicamentos.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a proposta em
apreço teve como inspiração o Projeto de Lei nº 400/2019, oriundo
dessa Casa Legislativa e de autoria do Deputado Doutor Yglésio, vetado
por vício de inconstitucionalidade formal. A apresentação de proposta
legislativa semelhante considera, em especial, o art. 196 da Constituição
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da República, o qual dispõe que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, e os arts. 6º, inciso I, alínea “d”, e 19-M da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, que preveem a assistência terapêutica integral,
nela inclusa a assistência farmacêutica, como um dos campos de atuação
do Sistema Único de Saúde - SUS. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III e
V (organização administrativa, estruturação e atribuições das secretarias
de estado ou órgãos equivalentes da Administração Pública Estadual).

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da
Constituição Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 083/2020 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; e Saúde para
apreciar a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 31 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ariston Sousa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinícius Louro
Deputada Doutora Helena Duailibe
Deputado Adriano
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 262/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Bacabal, através do

Ofício nº 020/2020, datado de 23 de março de 2020, solicita o relevante
reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade
pública no Município de Bacabal (MA), em virtude aumento do número
de pessoas desabrigadas e desalojadas devido às cheias do rio, e
ainda assim a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como
o aumento no número de casos de H1N1 declarada pelo Decreto
Municipal n.º 619 e nº 620, de 23 de março de 2020, com a consequente
suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas
nos arts. 23, 31 e 70 da LRF, bem como com as dispensas do
atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei Municipal

n.º 6.537, de 25 de julho de 2019 (LOA/2020), e da limitação de
empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Nessas circunstâncias, é inconteste que os danos e prejuízos
causados pelos desastres naturais de origens hidrológicas,
meteorológicas e, principalmente, biológicas, comprometem
parcialmente a capacidade de resposta do poder público municipal e
neste mesmo sentido, o Parecer da Coordenadoria da Defesa Civil
relata a ocorrência de desastres secundários, de origem natural (Chuvas
intensas - COBRADE 1.3.2.1.4), potencializando os efeitos oriundos
da iminência de um problema biológico (Doença Infecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto, favorável à declaração de
estado de calamidade pública, como bem esclarece Sua Excelência o
Senhor Prefeito Edvan Brandão de Farias.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites
da delegação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não
fique descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por
meio do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais
estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte,
ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades,
contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo
Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que
demandassem grande comprometimento e aporte financeiro,
autorizando o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade,
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica,
verifica-se que a medida ora proposta é pertinente, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Bacabal, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bacabal.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública,
declarado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de
Bacabal, através dos Decretos Municipais n.º 619 e nº 620,
de 23 de março de 2020, em função do aumento do número
de pessoas desabrigadas e desalojadas devido às cheias do
rio, e ainda assim a pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), e o aumento do número de casos de H1N1, que viabilizará
o funcionamento do Município de Bacabal (MA), com o fim
de atenuar os efeitos negativos para a saúde pública e para a
economia bacabalense.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/
2020, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 01º de abril de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Antônio Pereira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 06.014.351/0001-38

Ofício nº 20/2020 – GABPMB

Bacabal, 23 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
N E S T A
Assunto: Informação Decretos Municipais nº 619/2020 e nº 620/2020
de Calamidade Pública

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Por força do disposto no art. 65 da Lei Complementar n.º 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), solicito a
Vossa Excelência e seus nobres pares, o reconhecimento de estado
de calamidade pública no Município de Bacabal (MA), em virtude
do aumento do número de pessoas desabrigadas e desalojadas devido
às cheias do rio, e ainda assim a pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), bem como o aumento no número de casos de H1N1 declarada pelo
Decreto Municipal n.º 619 e nº 620, de 23 de março de 2020, com a
consequente suspensão da contagem dos prazos e das disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da LRF, bem como com as dispensas
do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei
Municipal n.º 6.537, de 25 de julho de 2019 (LOA/2020), e da limitação
de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º 101/2000.

É inconteste que os danos e prejuízos causados pelos desastres
naturais de origens hidrológicas, meteorológicas e, principalmente,
biológicas, comprometem parcialmente a capacidade de resposta do
poder público municipal e neste mesmo sentido, o Parecer da
Coordenadoria da Defesa Civil relata a ocorrência de desastres
secundários, de origem natural (Chuvas intensas - COBRADE
1.3.2.1.4), potencializando os efeitos oriundos da iminência de um
problema biológico (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0),
sendo, portanto, favorável à declaração de estado de calamidade pública

Com efeito, vivemos sob a égide de pandemia internacional
ocasionada pela infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março do
corrente ano, com impactos que extrapolam a saúde pública e afetam a
economia global como um todo e poderão, conforme algumas
estimativas, levar a uma queda de até 2% (dois por cento) no Produto
Interno Bruto (PIB) mundial em 2020.

Neste sentido, é inconteste que no Brasil as medidas para
enfrentamento dos efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento
de dispêndios públicos, sejam eles na esfera federal, estadual ou

municipal, nunca dantes previstos. Tanto isso é verdade que, apenas
para fins de início do combate da COVID-19, a União já abriu crédito
extraordinário na Lei Orçamentária Anual no importe de mais de R$ 5
(cinco) bilhões, conforme Medida Provisória n.º 924, de 13 de março
de 2020.

Vê-se, portanto, que a emergência do surto do novo coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia
nacional, estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com
esmorecimento da trajetória de recuperação econômica que vinha se
construindo e consequente diminuição significativa da arrecadação da
União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca
tendência de decréscimo de receitas e elevação de despesas do
Município de Bacabal, os mecanismos de contingenciamento exigidos
bimestralmente pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão
inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais ao Município, o
próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública em
apreço.

Por tal razão, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize,
excepcionalmente, da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida
a calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e enquanto esta perdurar, o Município de Bacabal (MA)
seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de
empenho prevista no art. 9º da mencionada Lei Complementar.

Ante todo o exposto, o reconhecimento, pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, da ocorrência do estado de
calamidade pública declarada através dos Decretos Municipais n.º 619
e nº. 620, de 23 de março de 2020, em função do aumento do número de
pessoas desabrigadas e desalojadas devido às cheias do rio, e ainda
assim a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e o aumento do
número de casos de H1N1, viabilizará o funcionamento do Município
de Bacabal (MA), com o fim de atenuar os efeitos negativos para a
saúde pública e para a economia bacabalense.

Respeitosamente,
Gabinete da Prefeitura Municipal de Bacabal, aos 23 de março

de 2020.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal

DECRETO Nº 619 DE 23 DE MARÇO DE 2020

Declara estado de calamidade pública no
Município de Bacabal e define outras medidas para
o enfrentamento da pandemia decorrente da
COVID-19 e do aumento no número de casos de
H1N1.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BACABAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto
no art. 93, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) emitiu declaração, em 11 de março de 2020, classificando o
novo coronavírus (COVID-19) como uma pandemia, com o risco
potencial de a doença atingir a população em geral de forma simultânea,
não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19
responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.080/90
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666/93,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
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normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672/2020, que
declara situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do
aumento do número de infecções pelo vírus H1N1 e da existência de
casos confirmados da COVID-19;

DECRETA
Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública no

Município de Bacabal para enfrentamento da pandemia decorrente da
COVID-19 e do aumento do número de casos de H1N1.

Art. 2º Para o enfrentamento do estado de calamidade pública
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e
serviços destinados ao enfrentamento da calamidade pública.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades
dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo
Municipal, até o dia 05 de abril de 2020, ressalvadas as atividades
desenvolvidas pela:

I – Secretaria Municipal de Administração;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
IV – Secretaria Municipal de Assistência Social
V – Secretaria Municipal de Finanças;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social;
VII – Departamento Municipal de Trânsito;
VIII – Serviço Municipal de Coleta de Lixo;
IX – Comissão Permanente de Licitação (CPL);
X- Controladoria Geral do Município (CGM);
XI – Procuradoria Geral do Município (PGM);
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I ao XI
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação
pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado
de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as
comprovações necessárias junto a Administração Pública, nos termos
da Lei nº 4.615/2006 e demais legislações especiais.

Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-19, em especial, no período da calamidade pública, as
medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter,
preferencialmente, os servidores ao regime de trabalho remoto,
enquanto durar a situação de calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os
necessários para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

Art. 7º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata
o art. 6º no período de estado de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais
dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao

atendimento à população, fica autorizado o serviço de plantão nos
órgãos públicos.

Art. 8º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias
deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança
urbana e assistência social.

Art. 9º Ficam vedados, ao longo do período de calamidade
pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e
segurança.

Art. 10 Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as
peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas
indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo
estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV – afastar, de imediato, pelo período de calamidade pública,
servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos
a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de
sintomas mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos
seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível
for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores,
permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora
dos horários de pico, em regime de rodízio, a critério do dirigente
máximo do órgão ou entidade municipal;

VI – impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução
para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o
comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos,
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras,
exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores,
a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades
de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto
nas atividades essenciais, como por exemplo, áreas de saúde, segurança
urbana e assistência social.

Art. 11  Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no “caput” deste artigo
não se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos
congêneres.

Art. 12  Os titulares dos órgãos da Administração Direta e
Indireta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas
complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
e vigorará enquanto durar o estado de calamidade pública.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Bacabal, aos 23 de março
de 2020.

EDVAN BRANDÃO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Bacabal
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