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PROJETO DE LEI nº  108 /2020

Dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades da   rede privada de ensino durante o
plano de contingência do novo coronavírus  da
Secretaria de Estado de Saúde.

Artigo 1º- Ficam as instituições de ensino fundamental e médio e
superior da rede privada do Estado do Maranhão obrigadas a reduzirem a
suas mensalidades em, no mínimo, 30% (trinta por cento) durante o período
que durar o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de
Estado de Saúde.

§1o-As unidades de ensino que possuam calendário escolar regular,
com previsão de recesso semestral, poderão aplicar o desconto a partir da
fatura do mês da suspensão das aulas.

§2o-As unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto de
aulas, tais como creches, internatos e demais unidades de ensino de carga
horária integral, ficam obrigadas a aplicarem o desconto de que trata o
caput deste artigo de imediato.

Artigo. 2º- As unidades de ensino superior da rede privada que
adotem o meio de aulas presenciais deverão reduzir as suas mensalidades
nos termos do artigo 1º  desta Lei.

Parágrafo Único – Entende-se por aulas presenciais aquelas que
dependam da presença do aluno na unidade de ensino.

Artigo 3º-O desconto de que trata a presente Lei será
automaticamente cancelado com o fim do Plano de Contingência do novo
Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde e a liberação para o retorno
das aulas.

Artigo 4º- O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará
a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Artigo 5°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com
vigência enquanto perdurar o Plano de Contingência adotado pela Secretaria
de Saúde do Estado do Maranhão em decorrência da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19).

Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
em 04 de abril de 2020. Marcos Caldas - DEPUTADO ESTADUAL

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 163/2020, de 1º de abril de 2020, nomeando GABRIEL
BARROS COSTA MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 164/2020, de 1º de abril de 2020, nomeando INALDO SALES
CORREIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Assessor, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 168/2020, de 1º de abril  de 2020, nomeando VICTOR
ANTONIO SILVA LIMA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 176/2020, de 06 de abril  de 2020, nomeando JURANDIR
PAIXÃO OLIVEIRA JUNIOR, para o  Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Legislativo Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 178/2020, de 06 de abril  de 2020, nomeando FRANCISCA
SILVA LIMA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de abril do
ano em curso.

Nº 180/2020, de 06 de abril  de 2020, nomeando JANDY
WARLLY DAS CHAGAS PEREIRA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder,  a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 183/2020, de 22 de abril  de 2020, nomeando ISLLA
HOLANDA DOS SANTOS, para o  Cargo em Comissão, Símbolo

Isolado de Técnico Parlamentar Especial, MARIA DE JESUS FERREIRA
DA SILVA,  para o Cargo em Comissão Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe e MARCOS AURELIO DE CARVALHO, para o Cargo em
Comissão Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do
Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

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

E CONTROLE
PARECER Nº  263/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei Complementar nº 004/2020, de autoria

do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem
Governamental nº 022/2020, que prorroga, em caráter excepcional, os
prazos para o envio da Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, do
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e da Revisão do
Plurianual 2020-2023, bem como o prazo para publicação da Metodologia
para o Monitoramento e a Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023.

Aduz a Mensagem Governamental, que diante da indefinição
das receitas e despesas, fator primordial para a projeção das metas e
resultados fiscais, da mudança abrupta no planejamento dos órgãos e
entidades vinculados ao Poder Executivo, que interfere e traz incertezas
quanto às metas pactuadas no Plano Plurianual, e em razão da necessidade
modificações na própria forma de realização das audiências públicas -
relevantes peças de participação popular e insumos fundamentais para a
construção dos instrumentos de planejamento do Estado – é que se apresenta
a proposta legislativa em comento.

Esclarece ainda que, a prorrogação dos prazos para o envio da
Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2021, do Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício de 2021 e da Revisão do Plurianual 2020-2023, bem como
do prazo para publicação da Metodologia para o Monitoramento e a
Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023 se faz essencial para
reorganização do Poder Executivo diante dos efeitos sanitários e financeiros
decorrentes da pandemia da COVID-19. Essa justificativa, por si só,
atende a pertinência da matéria.

Com efeito, a propositura de lei versa sobre matéria de competência
do Estado, encontrando amparo no artigo 25 da CF/88, que determina “Os
Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.”

A autonomia das entidades federadas é garantida pela existência
de competências próprias e exclusivas, que podem ser postas ao lado de
outras complementares ou comuns, mas que assegurem um espaço de
criação de direito por elas.

Como podemos observar, a propositura de lei destina-se, tão
somente, a adequar os prazos previamente previstos na Lei
Complementar nº 011 de 10 de setembro de 1991, que dispõe sobre o
exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária
Anual, concedidos ao Poder Executivo para que remeta ao Parlamento
Estadual as matérias acima especificadas, diante dos efeitos sanitários e
financeiros decorrentes da pandemia da COVID-19.

Nessas circunstâncias, não há qualquer óbice legal para a alteração
destes prazos, ainda que apenas com referência expressa a um único exercício
financeiro.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e
obedece aos ditames constitucionais, são leis de iniciativa do Executivo:
o plano plurianual;  as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais,
a teor do que dispõe o artigo 136, incisos I, II e III, da Constituição
Estadual.

Ressalta-se que a espécie normativa, lei complementar, escolhida
pelo autor da proposição é adequada, nos termos do art. 136, §9º, I, da
Constituição Estadual que estabelece:
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“Art. 136 Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão:
(...)
§ 9º Cabe à lei complementar:
 I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle para apreciar
a matéria, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em   17 de abril de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Adelmo Soares

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

E CONTROLE
PARECER Nº  264/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº 109/2020, de autoria do

Poder Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem
Governamental nº 021/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FES, crédito especial
no valor de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil e
duzentos e dezessete reais), destinado à criação de dotações orçamentárias,
na forma do Anexo Único da propositura de Lei.

Os recursos para atender ao crédito autorizado por esta proposição
de lei decorrem de transferência na modalidade fundo a fundo efetuada
pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 22.045.217,00
(vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil e duzentos e dezessete reais),
ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com
a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas, conforme
dispõe o art. 5º da Lei nº 11.205, de 31 de dezembro de 2019, que estima

e fixa a Despesa do Estado do Maranhão para o Exercício Financeiro
de 2020.

Esclarece a Mensagem Governamental, que nos termos da Lei nº
13.756, de 12 de dezembro de 2018, o Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP) tem por objetivo garantir recursos para apoiar projetos,
atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência,
observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social.

Esclarece ainda que, em consonância com o art. 3º da Lei Estadual
nº 11.139, de 22 de outubro de 2019, que institui o Fundo Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social - FES e dá outras providências, a medida
ora proposta de criação de dotação orçamentária permitirá o aparelhamento
e estruturação tecnológica das unidades do Sistema de Segurança Pública,
o enfrentamento à criminalidade violenta, por meio de ações
multidisciplinares, intersetoriais e de integração de atores nas diversas
esferas, e a valorização dos profissionais de segurança pública, por
intermédio de atividades nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e
segurança do trabalho. Essa justificativa, por si só, atende a pertinência da
matéria.

Com efeito, o crédito orçamentário é a dotação incluída no
orçamento para atender às diversas despesas do Estado. Sendo insuficiente
ou inexistente o crédito orçamentário, o Legislativo pode autorizar os
créditos adicionais, que compreendem os suplementares, especiais e os
extraordinários.

Como podemos observar, os créditos especiais se destinam às
despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e exige
prévia autorização do Poder Legislativo, a teor do que dispõe o Art.138,
inciso V, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 138. São vedados:
(...)
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;”

Ademais, os créditos especiais e extraordinários terão vigência
no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício,
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subsequente (Art. 138, §2º, da CE/89).

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e
obedece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, que
preceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, Leis
que disponham sobre matéria orçamentária.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei nº 109/2020, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle para apreciar
a matéria, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 109/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 17 de abril de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  265 /2020

RELATÓRIO:
A Prefeita Municipal de Vitória do Mearim, a Senhora Dídima

Maria Corrêa Coêlho, através do Ofício nº 040/2020, datado de 03 de abril
de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de
calamidade pública no Município de Vitória do Mearim (MA),
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, que declarou
Estado de Calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumento do
número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa
Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4)
nos municípios que especifica, dentre os quais consta o Município de
Vitória do Mearim.

Nessas circunstâncias, a declaração da situação de calamidade, em
todo o território do Município de Vitoria do Mearim, deu-se para fins de
prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e a COVID-19 (Doença
lnfecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de
socorro e assistência humanitária à população do município vitoriense
atingido por chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Anexo
Único do Decreto Estadual nº 35.672  e Instrução Normativa n° 02,
de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

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, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 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 Vitória
do Mearim, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  005/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Prefeita do Município de Vitória do Mearim, através do
Decreto Municipal n.º 254, de 21 de março de 2020, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento
ao vírus H1N1 e a COVID-19 (Doença lnfecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de socorro e
assistência humanitária à população do município vitoriense
atingido por chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), nos termos
do Decreto Estadual nº 35.672/2020, Decreto Municipal nº
254/2020 e Instrução Normativa n° 02,  de 20 de dezembro de
2016, do Ministério da Integração Nacional.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
05/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  266 /2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de São José de Ribamar,

o Senhor Prefeito Eudes Sampaio, através da Mensagem nº 010/2020,
datada de 13 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de São José de
Ribamar, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº
35.672, de 19 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade no
Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo
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vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

Nessas circunstâncias, a declaração da situação de calamidade, em
todo o território do Município de São José de Ribamar, deu-se para fins de
prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), ressaltando ainda, que a projeção de
crise econômica nacional e internacional, em decorrência da pandemia,
além das restrições de circulação de pessoas e das atividades econômicas
acarretarão queda na receita, fato este que deve gerar impactos sobre as
metas fiscais do Município.

Aduz a Mensagem Municipal que encaminha a solicitação de
reconhecimento, que diante de tal possibilidade, a Lei Complementar n.º
101/2000, estabelece em seu art. 65, a flexibilização de algumas de suas
determinações, durante o estado de calamidade, desde que seja reconhecido
pela Assembleia Legislativa, no caso de Estados e Municípios. Assim,
diante do cenário de incertezas, com a iminente necessidade de aumento
dos gastos para ações de prevenção e combate à COVID-19, torna-se
impositiva a necessidade de utilização do mecanismo previsto no art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

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, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 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 São
José de Ribamar, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  006/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de São José de Ribamar.

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 São José de
Ribamar, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 1669, de 31 de março de 2020, que declara o
estado de calamidade pública no município de São José de
Ribamar.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
06/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  267/2020

RELATÓRIO:
O Prefeito do Município de Balsas, o Senhor Erik Augusto Costa

e Silva, através do Ofício nº 054/2020, datado de 03 de abril de 2020,
solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade
pública no Município de Balsas, neste Estado, considerando, para tanto,
a necessidade de estabelecer o plano de resposta à situação de emergência
da saúde pública do Município de Balsas, bem como medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, em razão
da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
coronavírus (Covid-19) assegurando, em caso de necessidade, a adoção
das medidas previstas na Lei Federal nº 13.979/2020.

Aduz o Ofício Municipal que encaminha a solicitação de
reconhecimento, que por meio da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de
2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de
Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção
de medidas proporcionais e restritas aos riscos, tendo o Estado do
Maranhão declarado calamidade pública, através dos Decretos Estaduais
nº 35.672/2020 e nº 35.677/2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

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.
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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, medida já adotada pelo
Município de Balsas, através do Decreto nº 25, de 26 de março de 2020.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 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 Balsas,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  007/2020

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

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 Balsas, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 25, de 26
de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Balsas.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
007/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2020.
Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  268/2020

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 310, de 14 de abril 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, interestaduais e de importação, bem
como as correspondentes prestações de serviço de transporte, praticadas
por pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não do imposto, realizadas
com os equipamentos, insumos e mercadorias que especifica destinados
ao combate, prevenção, enfrentamento e contingenciamento da COVID-
19, infecção humana causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá
outras providências.”

Aduz a Mensagem Governamental que encaminha a presente
Medida Provisória, que a proposta encontra amparo na decisão judicial
proferida nos autos do Processo nº 1018052-19.2020.4.01.3700 com
tramitação na 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão que
autoriza o Estado do Maranhão a isentar do ICMS, independentemente
prévio convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ, as operações internas, de importação e interestaduais com as
mercadorias e equipamentos listados especificados no Anexo Único desta
Medida Provisória destinados ao tratamento da COVID-19, bem como a
implementar os demais benefícios previstos na Proposta de Convênio nº
82/20.

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
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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, III e Parágrafo único, da Constituição Estadual, assim
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da
CF/88.

Ademais, em relação ao processo legislativo dos Estados-membros,
a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal leciona que é de absorção
compulsória as linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas,
as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a
implicação com o princípio fundamental da separação e independência
dos poderes. Assim sendo, 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
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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 em especial, na necessidade de facilitar a circulação no
território maranhense de mercadorias, produtos e insumos utilizados, pelos
profissionais de saúde, no tratamento e combate à COVID-19, como bem
esclarece a Mensagem Governamental.

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 que encaminha a Medida Provisória em apreço, a proposta
isenta, até 31 de julho de 2020, as operações internas, de importação e
interestaduais com diversas mercadorias e equipamentos destinados ao
tratamento da COVID, a exemplo de respiradores automáticos (pulmões
de aço), ventiladores médicos (aparelhos de respiração artificial), kits de
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intubação, aparelhos respiratórios de reanimação, bem como kits de teste
para Covid-19 (tanto os baseados em reações imunológicas quanto os
baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase). A
proposta legislativa abrange também as operações relativas ao transporte
dessas mercadorias e equipamentos. Assim sendo, constata-se seu caráter
meritório.

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

Provisória nº. 310/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 310/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em  17 de abril de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

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


