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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/04/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29.04.2019

I – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENADOR DA
REPÚBLICA MARCELO COSTA E CASTRO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, ALTERA A
REDAÇÃO DO ART. 7º DO REGIMENTO INTERNO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA MESA
DIRETORA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

II – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA  (REQ. Nº 226/19).

3. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 006/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, AO TIME DE
IMPERATRIZ (CAVALO DE AÇO) PELA CONQUISTA DO
CAMPEONATO MARANHENSE DE 2019. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 224/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE
LEI Nº 126/2019, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 227/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO QUE INFORME A ESTA CASA, OS
CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 2.500 PROFESSORES,
EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A REDE PÚBLICA DE
ENSINO ESTADUAL

6. REQUERIMENTO Nº 228/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO SENHOR JOÃO PEREIRA SERRA, VEREADOR
DO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO, ASSASSINADO

TRAGICAMENTE NO DIA 23 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA DO PARUÁ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 29/04/2019

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 219/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 024/19, que Extingue a Fundação Nice Lobão e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 216/19, de autoria da Senhora Deputada

Detinha, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão as Manifestações Culturais “Bumba Meu Boi Sotaque da
Baixada e Costa de Mão”, dentre outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 217/19, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que Institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas
Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e dá outras
providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/19,
de autoria da Senhora Deputada Andréia Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Dr. Luiz Gonzaga Martins
Coelho, Procurador Geral de Justiça do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/19,
de autoria da Senhora Deputada Detinha, que concede a medalha do Mérito
Legislativo João do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba Meu Boi
dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.

5. PROJETO DE LEI Nº 218/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que institui o Código de Defesa do Consumidor do
Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 206/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de “passe livre” para
a pessoa que esteja em tratamento de hemodiálise no âmbito do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 207/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem de
resíduos sólidos orgânicos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 208/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui a inclusão do símbolo mundial de autismo
nas placas de atendimento preferencial dos estabelecimentos públicos e
privados localizados no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 209/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre fixação de cartaz, ou placa, em
revendedoras e concessionárias de veículos automotores, informando
isenções concedidas às pessoas com deficiência e moléstias graves e dá
outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 210/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre o atendimento por policiais do
sexo feminino nas delegacias do Estado do Maranhão às mulheres vítimas
de violência sexual e doméstica.

6. PROJETO DE LEI N° 211/19, de autoria do Senhor Deputado
Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao desenvolvimento
de STARTUPS no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI N° 212/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que classifica Tutoia – MA, como Município de interesse
Turístico.

8. PROJETO DE LEI N° 213/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que classifica Cururupu – MA, como Município de interesse
Turístico.

9. PROJETO DE LEI N° 214/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores, Pescadores e Marisqueiros do Município de Presidente Vargas
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

10. PROJETO DE LEI N° 215/19, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública o Instituto de Estudos
Sociais e Terapias Integrativas – IESTI, com sede e foro no Município de
SÃO LUÍS, no Estado do Maranhão.
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ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 203/19, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, que dispõe sobre a garantia de desconto na aquisição de
livros, periódicos e outros materiais didáticos correlatos a áreas afins a sua
atuação profissional e de ensino, aos profissionais do magistério.

2. PROJETO DE LEI Nº 204/19, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que assegura o percentual mínimo de 20%(vinte por cento)
das vagas oferecidas na área de segurança pública do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 205/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição do uso de imagens
pessoais na administração pública no âmbito do Poder Legislativo,
Executivo e Judiciário do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/19,
de autoria da Mesa Diretora, que estabelece o valor da mensalidade dos
associados da sede esportiva e social da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão (Clube da Assembleia) e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/19,
de autoria dos Senhora Deputados Othelino Neto e Neto Evangelista, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Senador
David Samuel Alcolumbre, Presidente do Senado da República do Brasil.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 200/19, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que institui a Campanha Estadual Antitabagismo nas
escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 201/19, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que garante isenção do pagamento de IPVA as pessoas em
tratamento de câncer.

3. PROJETO DE LEI N° 202/19, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que estabelece diretrizes para a Instituição do Sistema Estadual
de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Maranhão – SEISP/MA
e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Carlinhos
Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza
Hortegal, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto e Ricardo Rios.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário,
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 023 /2019

São Luís, 24   de  abril  de  2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e
do art. 64, III da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº 045/
2019, que dispõe sobre a proibição de utilização de canudos produzidos
em material plástico, nos estabelecimentos comerciais e afins, 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 045/2019, que dispõe
sobre a proibição de utilização de canudos produzidos
em material plástico, nos estabelecimentos comerciais
e afins, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art.
64, III, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº
045/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade tornar
obrigatória a utilização de canudos biodegradáveis pelos estabelecimentos
comerciais, em todo o território do Estado do Maranhão.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez que
reforça os princípios constitucionais do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento sustentável

Não obstante, há de ser negada sanção aos arts. 4º a 6º do Projeto
de Lei nº 045/2019 pelas razões a seguir delineadas:

O art. 4º da propositura estabelece que os estabelecimentos
comerciais e atividades afins ficarão sujeitos às sanções administrativas de
advertência e multa, devidamente reguladas pelo Executivo.

Ocorre, entretanto, que em razão do Princípio da Legalidade,
insculpido no art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da
República os parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos
em lei em sentido estrito.

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não se
reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos,
criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia estipulação
legal das condições básicas para tais ações.
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Ao estipular que as sanções administrativas de advertência e multa

serão reguladas por ato do Poder Executivo, a proposta legislativa em
comento permite que norma infralegal incida em domínio
constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em
sentido formal.

Somente o legislador ordinário poderá estabelecer as condutas
genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como o rol e
limites das sanções previstas.

No caso em apreço, embora estabeleça a possibilidade de
aplicação das sanções administrativas de advertência e multa, a
norma não especifica as infrações administrativas que ensejarão
tais penalidades e nem os parâmetros/limites para sua aplicação - e
isso apenas a lei em sentido estrito poderá fazer.

Acerca da necessidade de observância do princípio da legalidade
estrita no que tange aos atos administrativos de natureza punitiva, válido
colacionar os seguintes julgados do Supremo do Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10, 13,
§ lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO IBAMA.
Normas por meio das quais a autarquia, sem lei que o
autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas e
jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, e estabeleceu sanções para a hipótese de
inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com
ofensa ao princípio da legalidade estrita que disciplina,
não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito de
punir. Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada à
conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos
impugnados. Cautelar deferida.

(STF. ADI 1823 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998 PP-
00006 EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-00179-
03 PP-01004, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA
AMBIENTAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EM LEI
STRICTU SENSU. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
JULGADO QUE ENSEJARIA O REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. Em respeito ao Princípio da Legalidade, não é cabível a
aplicação de multa ambiental sem a expressa previsão em
lei strictu sensu, de modo que não se admite a motivação
exclusivamente em Decretos Regulamentares ou Portarias.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.144.604/MG, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 10.6.2010; AgRg no REsp.
1.164.140/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
21.9.2011.
2. Hipótese em que a Corte de origem consignou que a aplicação
da multa se deu com fundamento exclusivo em atos
regulamentares. Nesse contexto, a reversão do julgado ensejaria
a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental do IBAMA desprovido.

(STJ. AgRg no Recurso Especial nº 1.290.827 – MG. Primeira
Turma. Julgado em 27 de outubro de 2016. DJe: 18/11/2016)

EMENTA: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC)
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005) - INCLUSÃO,
NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ENTIDADES
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POR

EFEITO DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL EM
QUE TERIAM ELAS INCIDIDO - CONSEQÜENTE
IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE
ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS ENTES
MENORES, DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE
LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM
DECORRÊNCIA DA MERA VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE
POLÍTICO MAIOR, DAS EMPRESAS ESTATAIS
INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR
DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER ENTE
ESTATAL OU DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES A ELE
VINCULADOS - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA
NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA
DO “DUE PROCESS OF LAW”, DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE DESRESPEITO AO
POSTULADO DA RESERVA DE LEI FORMAL - MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO
ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O postulado da
intranscendência impede que sanções e restrições de ordem
jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.
Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam
da inscrição, no CAUC, das autarquias, das empresas
governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir
os Estados-membros ou o Distrito Federal, projetando, sobre
estes, conseqüências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o
inadimplemento obrigacional - por revelar-se unicamente
imputável aos entes menores integrantes da administração
descentralizada - só a estes pode afetar. - Os Estados-membros
e o Distrito Federal, em conseqüência, não podem sofrer
limitações em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de se
acharem administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias,
as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de
controle e as empresas governamentais alegadamente
inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em
cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO,
DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. - A imposição estatal de restrições de
ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se
realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede
com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos
de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente,
o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível
do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da
República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive
às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado,
em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer
a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
Precedentes. A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL
QUALIFICA-SE COMO INSTRUMENTO
CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. - O princípio da reserva de lei atua
como expressiva limitação constitucional ao poder do
Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita
restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato
regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos,
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sob pena de incidir em domínio constitucionalmente
reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido
formal. - O abuso de poder regulamentar, especialmente nos
casos em que o Estado atua “contra legem” ou “praeter legem”,
não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas
viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento
governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da
competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V,
da Constituição da República e que lhe permite “sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar (...)”. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/
SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica
da impugnação à validade constitucional da Instrução Normativa
STN nº 01/2005.

(STF. AC 1033 AgR-QO, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ 16-06-
2006 PP-00004 EMENT VOL-02237-01 PP-00021 LEXSTF
v. 28, n. 331, 2006, p. 5-26, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, tendo em vista que, apesar de prevê a
possibilidade de aplicação das sanções administrativas de advertência e
multa, a proposta legislativa não especificou as infrações
administrativas que ensejarão tais penalidades e nem os parâmetros/
limites para sua aplicação, transferindo tal atribuição para a norma
regulamentar, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 4º do
Projeto de Lei nº 045/2019 por infringência ao princípio da legalidade
estrita.

Pelas mesmas razões e por depender logicamente do art. 4º,
imperioso opor veto também ao art. 5º do projeto de lei em epígrafe.

Por fim, o art. 6º do Projeto de Lei nº 045/2019 fixa o prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da publicação, para que o Poder Executivo
edite os atos regulamentares que se fizerem necessários ao cumprimento
da norma.

O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de limitação,
isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência próprio, sem
a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro modo, quando se fala
em separação de Poderes, reporta-se a uma divisão de funções estatais,
conferidas a órgãos especializados para cada atribuição.

Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para
que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no artigo 64,
III da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em apreço,
além de restringir o exercício de um poder administrativo para além das
hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o princípio da harmonia
e independência entre os poderes.

Do mesmo modo foi o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.394/AM:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE
CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA
DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA
GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO
2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA.
PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO
III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE

DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO
2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO
II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado
pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer
órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação
de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser
proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação
da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus,
no artigo 61 da Constituição do Brasil — matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que
se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.
2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade
do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de
hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita
viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária,
consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto
no inciso I consubstancia matéria de índole processual —
concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita
— tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade
do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à
assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação
investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público
e que tenha como suporte o resultado positivo do exame de
DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento
da decisão judicial que determinar o ressarcimento das despesas
realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso
IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente
procedente para declarar inconstitucionais os incisos I, III
e IV, do artigo 2º, bem como a expressão “no prazo de
sessenta dias a contar da sua publicação”, constante do
caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.

(STF. ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007
PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG
14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-
00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p.
112-117)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento da
supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, in verbis:

“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente (art.
84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo autorização
para a expedição de regulamento tendo em vista sua fiel execução;
essa autorização apenas não será rebarbativa se, mais do que
autorização, impuser ao Executivo o dever de regulamentar. No
caso, no entanto, o preceito legal marca prazo para que o
Executivo exerça função regulamentar de sua atribuição,
o que ocorre amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio
da interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o Chefe do Executivo
exerça função que lhe incumbe originariamente, sem que
expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por
inconstitucional”. (grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a impossibilidade de o
legislador infraconstitucional interferir na construção do constituinte, bem
como a infringência do princípio da separação dos poderes, é que se opõe
veto aos arts. 4º a 6º do Projeto de Lei nº 045/2019.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 045/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,  24 DE                        DE ABRIL 2019,
198º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº  024 / 19

São Luís,  25   de   abril  de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que extingue a Fundação
Nice Lobão e dá outras providências, visando inclusive atender à
recomendação do Ministério Público.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos
com presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das
atividades a seu cargo.

A Fundação Nice Lobão é entidade dotada de personalidade jurídica
de direito público, sem fins lucrativos, instituída pela Lei nº 5.774, de 15
de outubro de 1993. Por meio da Medida Provisória nº 291, de 22 de
fevereiro de 2019, convertida na Lei nº 11.000, de 04 de abril de 2019, a
referida entidade fundacional foi convertida em unidade do Instituto Estadual
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

Nessa perspectiva, reforçando a necessidade de atualizar a
estrutura da Administração Pública Estadual com vistas a garantir o
necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão na área do direito à educação, o
Projeto de Lei em apreço pretende formalizar a extinção da Fundação Nice
Lobão, redistribuindo os servidores efetivos ao IEMA, instituição pública
de ensino que tem por finalidade ofertar a educação profissional e tecnológica
de nível médio e superior no Estado do Maranhão.

Por meio do “Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão - Rio Anil” objetiva-se democratizar a oferta de educação
profissional e tecnológica, bem como favorecer o emprego juvenil e o
empreendedorismo.

Registre-se, por fim, que a escolha do nome “Instituto Estadual
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Rio Anil” considera o
resultado de processo democrático de consulta aos discentes, servidores,
docentes e responsáveis, reforçando o princípio da impessoalidade,
insculpido no art. 37, caput da Constituição da República.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, no
aperfeiçoamento da atuação administrativa na área educacional, minha
expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 219 / 19

Extingue a Fundação Nice Lobão e dá outras
providências.

Art. 1º Fica extinta a Fundação Nice Lobão, entidade dotada de
personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, instituída
pela Lei nº 5.774, de 15 de outubro de 1993.

§ 1º O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA incorporará as competências, atribuições e incumbências
estabelecidas em atos normativos gerais ou específicos da Fundação Nice
Lobão, bem como a sucederá nos contratos, convênios e demais direitos e
obrigações vigentes.

§ 2º A unidade do IEMA decorrente da sucessão de que trata este
artigo passa a denominar-se “Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - Rio Anil”.

Art. 2º Os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação
Nice Lobão ficam redistribuídos, com os seus respectivos cargos, para o
IEMA.

Art. 3º  O Poder Executivo disporá, mediante Decreto, sobre o
remanejamento dos cargos em comissão e das funções gratificadas da
Fundação extinta por esta Lei.

Art. 4º Os bens imóveis eventualmente registrados em nome da
Fundação Nice Lobão serão incorporados ao patrimônio do Estado do
Maranhão, cabendo à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores - SEGEP a adoção das providências cabíveis
para formalização da transferência da titularidade.

Art. 5º Os bens móveis e demais bens materiais que constituem
patrimônio da Fundação Nice Lobão ficam revertidos ao patrimônio do
Estado do Maranhão e transferidos para o IEMA, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 6º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei e em seu regulamento, mantendo
a mesma classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º  Revogam-se a alínea “a” do inciso III, do art. 51 da Lei nº

10.213, de 09 de março de 2015, e a Lei nº 5.774, de 15 de outubro de 1993.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 216 / 19

Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão as Manifestações Culturais
“Bumba Meu Boi Sotaque da Baixada e Costa de
Mão”, dentre outras providências.

Art. 1º – Ficam declaradas como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão as manifestações culturais “Bumba Meu Boi Sotaque
da Baixada e Costa de Mão”.

Art. 2º – Para fins previsto no art. 1º, considera-se manifestações
culturais, dentre outras, as seguintes organizações populares:

I - Bumba Meu Boi Unidos de Santa Fé;
II - Bumba Meu Boi União da Baixada;
III – Bumba Meu Boi de Pindaré;
IV - Bumba Meu Boi Original;
V - Bumba Meu Boi Brilho do São Francisco;
VI - Bumba Meu Boi da Malhada;
VII - Bumba Meu Boi Linda Joia Jacareí;
VIII - Bumba Meu Boi Brilho da Noite de São João Batista;
IX - Bumba Meu Boi Rosa de Saron/Coroadinho
X - Bumba Meu Boi Capricho de São Luís;
XI - Bumba Meu Boi Unidos da Conceição;
XII - Bumba Meu Boi Capricho Povo;
XIII - Bumba Meu Boi Unidos do Coqueiro;
XIV - Bumba Meu Boi Brilho da Noite Sitio Pica-Pau Amarelo;
XV - Bumba Meu Boi de Santa Luzia;
XVI - Bumba Meu Boi da Barraca;
XVII - Bumba Meu Boi Novo de Viana;



SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2019                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
XVIII - Bumba Meu Boi Unidos de São Bento;
XIX - Bumba Meu Boi do Belém-São Bento;
XX - Bumba Meu Boi Capricho do Bom Jesus;
XXI - Bumba Meu Boi Proteção de Santo Antônio;
XXII - Bumba Meu Boi Brilho da União;
XXIII - Bumba Meu Boi Milagres do São João;
XXIV - Bumba Meu Boi Unidos do João de Deus;
XXV - Bumba Meu Boi Brilho da União;
XXVI - Bumba Meu Boi Rosa de Saron/Coroado;
XXVII - Bumba Meu Boi Brilho da União Vila Mauro Fecury;
XXVIII - Bumba Meu Boi Unidos da Baixada;
XXIX - Bumba Meu Boi Capricho;
XXX - Bumba Meu Boi de Penalva;
XXXI - Bumba Meu Boi da Floresta;
XXXII - Bumba Meu Boi Oriente;
XXXIII - Bumba Meu Boi Símbolo da Fazenda;
XXXIV - Bumba Meu Boi Raízes de Olinda Nova;
XXXV - Bumba Meu Boi Amigos do Povo;
XXXVI - Bumba Meu Boi Boi do Bacanga;
XXXVII - Boi Proteção de São João;
XXXVIII - Boi Fruto Raça Show;
XXXIX - Bumba Boi de Surdo;
XL - Boi da Fazenda Nova;
XLI - Boi Touro de Ouro;
XLII - Boi Flor da Jurema;
XLIII - Boi Brilho da Liberdade;
XLIV - Boi Brilho da Noite da Vila Embratel;
XLV - Bumba Meu Boi Brilho de Areia Branca;
XLVI - Bumba Meu Boi Brilho de Sociedade Cururupu;
XLVII - Bumba Meu Boi de Soledade;
XLVIII - Bumba Meu Boi Rama Santa;
XLIX - Bumba Meu Boi Brilho da Saudade;
L - Bumba Meu Boi Sociedade de Cururupu;
LI - Bumba Meu Boi de Cururupu da Vila da Conceição.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 24 de abril de 2019. – DETINHA - DEP.
ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N° 217 / 19

Institui o “DIA ESTADUAL DE COMBATE À
POLUIÇÃO NAS PRAÇAS E LIMPEZA DAS PRAIAS
E LAGOAS MARANHENSES” e dá outras
providências.

Art.1º Fica instituído o dia 05 de junho como o Dia Estadual de
Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses
– “Dia Estadual do Voluntariado Ambiental” -, coincidindo com o Dia
Nacional do Meio Ambiente.

Art.2º Durante todo o dia 05 de junho, o Poder Público Estadual
promoverá eventos educativos, movimentos de cidadania, igrejas e a
sociedade civil apresentará projetos de gerenciamento e despoluição de
praias, praças, lagoas, ruas, vias públicas e similares, em todo o Estado do
Maranhão.

Art.3º As Secretarias Estaduais de Educação, de Meio Ambiente,
Saúde e Segurança Pública e cursos afins nas Universidades instaladas no
Maranhão, bem como organizações e entidades não-governamentais que
atuam na área,  trabalharão juntas com os municípios, no programa de
conscientização e sensibilização quanto ao uso das praias, praças, lagoas e
similares, inserindo no processo educativo a questão da poluição e do uso
inconsequente e indiscriminado dos mesmos, bem como da preservação
do meio ambiente e sobrevida das gerações futuras.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 22 de abril de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Todo verão é a mesma situação: sol forte, praias cheias e, quanto

mais gente nesses locais, mais lixo acumula na areia e na água. Sabemos que
a educação não se impõe. É um processo lento e que demanda muito
tempo; muito mais que atitudes isoladas; mas sim, mudança de mentalidades
e de cultura. Entretanto, o comportamento e a educação que desejamos,
podem ser conseguidos por meio de diversas formas, tais como: estimulando
e formando nossas crianças para uma consciência cidadã, fomentando a
construção de práticas saudáveis de conservação do meio ambiente. O ato
de jogar lixo, seja em locais públicos ou não, é apenas um gesto que pode
desencadear tantos outros que põem em risco todo o ecossistema do
planeta.

É preciso que o poder público cumpra com sua parte, mas também
é dever de todo cidadão colaborar com a limpeza pública e a preservação
das cidades, dos bairros, das ruas. O lixo que vai para o mar causa uma série
de problemas às espécies marinhas, como a morte por asfixia. Caso recente
e que teve destaque nacionalmente ocorreu em nosso litoral com as tartarugas,
que muitas vezes confundem plásticos com algas ou águas vivas.

O lixo deixado nas praias, também, pode prejudicar o ser humano,
envenenando, por meio da cadeia alimentar, e em muitos casos podendo
levar à morte.

Não podemos generalizar, porém, poucas são as praias que não
são frequentadas por mal educados e desinformados. As Praias do Estado
do Maranhão, por exemplo, e outras cidades litorâneas recebem milhares
de turistas no verão.

A contaminação ambiental e a gestão de resíduos sólidos estão,
hoje, entre os principais desafios a serem enfrentados pelas autoridades
públicas, visando garantir a qualidade de vida nas cidades brasileiras.

Um dos aspectos mais importantes da gestão de resíduos sólidos
diz respeito à limpeza pública. O lixo deve ser diariamente retirado das
ruas, calçadas, praças, parques, praias e outros logradouros públicos. Caso
contrário, como já informado acima, sua acumulação comprometerá a saúde
pública, o bem-estar dos cidadãos e a conservação do meio ambiente. O
lixo amontoado nas áreas urbanas obstrui as vias e o sistema de escoamento
de águas pluviais, inundando ruas, assoreando corpos de água e provocando
enchentes fluviais.

Lembramos que nosso Estado possui o segundo maior litoral do
Brasil, com 640 km de extensão. Existe uma grande preocupação e faz-se
necessária a discussão sobre a água despejada dos navios, principalmente
os que chegam ao litoral maranhense, que trazem espécies de outros
continentes e já estão comprometendo

A presente proposta visa fomentar que cada cidadão desenvolva
inciativas quanto a questão da limpeza, a partir de atitudes de sensibilização
no dia a dia, de modo que haja uma mudança na cultura comportamental de
uma população.

Nada impede que o Poder local organize campanhas educativas
para evitar o descarte incorreto do lixo nas praias e logradouros, por meio
de atividades educativas, com distribuição de panfletos que propiciem a
reflexão sobre as questões ambientais, uma nova percepção nas relações
entre o ser humano e a natureza, uma reavaliação de valores e ações
individuais e coletiva e o estímulo à participação dos diversos segmentos
sociais, na busca de soluções para os problemas ambientais.

O presente projeto de lei tem por objetivo proteger a fauna e a
flora nos ecossistemas das praias, lagoas e praças, pois é sabediço que o
Estado tem o dever constitucional de preservar o meio ambiente para as
gerações presentes e futuras, seja na competência comum (art. 23, VI CF)
ou concorrente (art. 24, VI c/c art. 30, II da CF) e nada mais justo de
lançarmos a data de 05 de junho, que já é lembrado por ser o dia mundial do
meio ambiente, como também por ser o DIA ESTADUAL DE COMBATE
À POLUIÇÃO NAS PRAÇAS E LIMPEZA DAS PRAIAS E LAGOAS
MARANHENSES, senão vejamos:

Art. 23 C.F.: É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
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Art. 24 C,F.: Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;

Nesse sentido, e com a finalidade de contribuir para a sensibilização
e conscientização dos cidadãos, em relação à limpeza pública, apresentamos
a presente proposta de projeto de lei ao qual esperamos aprovar com o
apoio dos ilustres pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 22 de abril de 2019. FELIPE DOS PNEUS –
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 218 / 19

Que institui o Código de Defesa do Consumidor do
Maranhão.

TÍTULO I
NORMAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO

CONSUMIDOR
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei reúne a legislação consumerista no âmbito do
Estado de Maranhão e  estabelece, nos termos do art. 5º, XXXII, do art.
24, V e do art. 170, V, da Constituição Federal, e do art. 12,II , e) , da
Constituição do Estado de Maranhão, normas de proteção e defesa do
consumidor, de ordem pública e interesse social, constituindo, em seu
todo, o Código Estadual de Defesa do Consumidor.

§ 1º Este Código não afasta a incidência de outros princípios,
diretrizes e normas de proteção e defesa do consumidor, notadamente o
disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990).

§ 2º Este Código também não afasta as normas de proteção e
defesa de grupos vulneráveis, como idosos, gestantes e lactentes, crianças
e adolescentes, e pessoas com deficiência ou condição especial de saúde,
aplicando-se-lhes, em caso de conflito, o dispositivo mais benéfico.

Art. 2º As disposições deste Código aplicam-se às relações de
consumo em que o fornecimento do produto ou a prestação do serviço
ocorrer no âmbito do Estado de Maranhão ainda que a contratação se dê
por meio eletrônico.

Art. 3º Consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo.

Art. 4º Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 5º O Código Estadual de Defesa do Consumidor funda-se no
reconhecimento do direito do consumidor à vida, à saúde, à segurança, à
informação, à educação, à qualidade dos produtos e serviços, ao consumo
consciente, ao mercado equilibrado e sustentável, à contínua melhoria dos
serviços públicos, ao reconhecimento de sua vulnerabilidade no mercado
de consumo e à proteção especial pelo Estado.

Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
promoverão a Política Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
composta de programas, ações e campanhas que visem estimular, fortalecer
e garantir o pleno exercício dos direitos previstos neste Código, sem prejuízo
da atuação de entidades privadas de defesa do consumidor.

Art. 7º O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a manter
em seu estabelecimento comercial, em local visível e de fácil acesso ao
público, um exemplar ou cópia reprográfica do Código Estadual de Defesa
do Consumidor.

§ 1º O exemplar ou cópia reprográfica a que se refere o caput
deverá ser atualizado anualmente, observando-se as alterações legislativas
promovidas neste Código.

§ 2º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 8º Salvo disposição em contrário, os cartazes previstos nesta
Lei devem ser afixados em local de fácil visualização ao consumidor e
observarão o tamanho padrão mínimo de 29,7 cm (vinte e nove centímetros
e sete milímetros) de altura por 42,0 cm (quarenta e dois centímetros) de
largura (Folha A3), com caracteres em negrito.

CAPÍTULO II
NORMAS UNIVERSAIS

Art. 9º As disposições deste Capítulo aplicam-se, no que couber,
a todos fornecedores, independente do ramo ou setor econômico de
atividade.

Seção I
Direito à Informação

Art. 10. O consumidor tem direito à informação adequada e clara,
em língua portuguesa, sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 11. Os preços serão afixados de forma a permitir a identificação
inequívoca do produto ou serviço oferecido ou apresentado ao consumidor.

§ 1º É permitido, para fins de afixação de preços e informação ao
consumidor, o uso de sistema de código de barras e de equipamentos de
leitura eletrônica de preços.

§ 2º Na hipótese de utilização do sistema de código de barras, o
fornecedor disponibilizará equipamentos de leitura ótica em perfeito estado
de funcionamento, que deverão:

I - ser indicados por cartazes suspensos que informem a sua
localização; e

II - observar a distância máxima de 15 (quinze) metros entre
qualquer produto e o equipamento de leitura mais próximo.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 12. Em caso de divergência entre o preço afixado ou indicado
pelo sistema de código de barras e o preço verificado no momento do
pagamento, prevalecerá o menor.

§ 1º O disposto no caput não se aplica caso o menor preço seja
manifestamente irrisório ou inverossímil.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 13. O fornecedor é obrigado a informar ao consumidor
mudanças na quantidade, qualidade e peso dos produtos comercializados.

§ 1º As informações sobre as mudanças referidas no caput devem
ser gravadas, de forma destacada, no rótulo ou embalagem do produto.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B, C
ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 14. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a
disponibilizar aos consumidores, em formato digital, uma via dos contratos
firmados por meio eletrônico ou por telefone .
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§ 1º O consumidor poderá, a seu exclusivo critério, optar pelo

recebimento do contrato impresso, o qual deverá ser enviado em até 15
(quinze) dias úteis após a compra do produto ou contratação do serviço.

§ 2º As despesas, inclusive postais, relativas ao procedimento de
que trata o §1º  correrão às expensas do fornecedor e sob sua
responsabilidade, vedada qualquer cobrança ao consumidor.

§ 3º No caso de produtos com envio imediato, o fornecedor poderá
limitar-se à disponibilização, em formato digital, dos termos e condições
aplicáveis à compra.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 15. O fornecedor de serviços é obrigado a disponibilizar ao
consumidor, em meio eletrônico e sem custo adicional, a declaração de
quitação anual de débitos de que trata a Lei Federal nº 12.007, de 29 de
julho de 2009.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 16. O consumidor tem direito a conhecer o valor dos tributos
que incidem sobre a comercialização de produtos e serviços, nos termos da
Lei Federal nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012.

§ 1º A critério do fornecedor, as informações sobre os tributos
incidentes poderão ter por base o valor calculado e fornecido por instituições
de âmbito nacional reconhecidamente idôneas, voltadas primordialmente à
apuração e análise de dados econômicos, a partir das médias estimadas dos
diversos tributos e baseados nas tabelas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM) e da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS).

§ 2º A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte a que se refere
a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante
do Simples Nacional,

Informará as alíquotas decorrentes do regime tributário a ela
aplicado.

§ 3º O disposto neste artigo é facultativo para o
Microempreendedor Individual (MEI) a que se refere a Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante do Simples Nacional.

§ 4º Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não
seja legalmente prevista a emissão de documento fiscal, as informações de
que trata este artigo deverão estar disponíveis em tabelas afixadas nos
respectivos estabelecimentos.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 17. O fornecedor de produtos ou serviços deve afixar cartaz,
preferencialmente na entrada do estabelecimento, com as seguintes
informações:

I - razão social e nome fantasia;
II - número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

(CNPJ);
III - número da inscrição estadual e municipal;
IV - especificação da atividade;
V - endereço completo; e
VI - e-mail ou telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC).
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo

sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção II
Direito à Segurança e Proteção à Saúde

Art. 18. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,

obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito.

Art. 19. O fornecedor que colocar no mercado de consumo produto
ou serviço, que apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à
saúde ou segurança, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no
mercado, é obrigado a publicar imediatamente, em veículos de comunicação
de grande circulação, o seguinte:

I - o tipo de problema verificado;
II - os problemas que poderão ser ocasionados com o seu consumo;
III - as providências que devem ser adotadas por quem o tiver

consumido;
IV - a previsão de troca ou o reembolso do valor pago, a critério do

consumidor; e
V - a disponibilidade de telefones de acesso gratuito para

esclarecimento aos consumidores.
§ 1º A publicação a que se refere este artigo será veiculada às

expensas do fornecedor do produto ou serviço.
§ 2º O recolhimento do produto deverá ser feito imediatamente

após a constatação do fato.
§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C, D
ou E, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 20. O fornecedor, quando acionado para realizar qualquer
reparo ou prestação de serviço na residência do consumidor, é obrigado a
informar os dados de identificação dos funcionários designados para o
atendimento, em prazo não inferior a 1 (uma) hora do horário previsto ou
agendado.

§ 1º Deverá ser informado o nome completo e a matrícula do
funcionário, juntamente com senha de identificação do atendimento e,
sempre que possível, a foto.

§ 2º No momento do agendamento do serviço, o fornecedor deverá
solicitar ao consumidor o e-mail e o número de seu telefone residencial ou
celular, para fins de cumprimento do disposto no caput.

§ 3º Ficam sujeitas à obrigação prevista no caput, todas as empresas
de prestação de serviço, especialmente as dos seguintes setores:

I - telefonia e internet;
II - TV por assinatura;
III - reparos elétricos e eletrônicos;
IV - assistência técnica de eletrodomésticos;
V - energia elétrica;
VI - gás encanado para fins residenciais; e
VII - seguros residenciais, de saúde e outros.
§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 21. O fornecedor de produtos ou serviços que disponibilizar
área de lazer voltada ao público infantil é obrigado a:

I - afixar placas indicativas informando a faixa etária adequada
para cada brinquedo;

II - instalar, no espaço reservado aos brinquedos infantis,
equipamentos de amortecimento de impacto;

III - respeitar normas de segurança técnica, principalmente quanto
à exposição de equipamentos elétricos;

IV - instalar tela de proteção em equipamentos que tenham altura
ou envergadura superior a 1,5m (um vírgula cinco metro);

V - proteger, com material emborrachado, os brinquedos e suas
respectivas áreas que contenham quinas e terminações pontiagudas; e

VI - promover dedetização da área semestralmente.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará

o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Seção III
Meios de Pagamento

Art. 22. É permitido ao fornecedor de produtos ou serviços
diferenciar preços de acordo com o meio de pagamento utilizado.
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Art. 23. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
I - exigir do consumidor valor mínimo para pagamento em cartão

de crédito ou débito;
II - cobrar ou descontar do consumidor valores financeiros nos

pagamentos realizados com tíquetes, vale-alimentação ou similares; e
III - condicionar o pagamento mediante cheque à exigência de

tempo mínimo de abertura de conta bancária na instituição financeira
correspondente.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 24. O fornecedor de produtos ou serviços poderá solicitar do
consumidor a

apresentação de documento oficial com foto, no caso de
pagamentos com cartão de crédito ou débito em que não seja necessária a
inserção de senha pessoal e intransferível.

§ 1º No caso de recusa do consumidor à apresentação do documento
de identidade ou de outro documento oficial com foto, é facultado ao
fornecedor exigir outra forma de pagamento.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 25. O fornecedor de produtos ou serviços deve afixar um
cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “É PERMITIDA A COBRANÇA DE VALORES
DIFERENCIADOS DE ACORDO COM O MEIO OU
PRAZO DE PAGAMENTO”;
II - “É PROIBIDO COBRAR OU DESCONTAR DO
CONSUMIDOR VALORES FINANCEIROS NOS
PAGAMENTOS REALIZADOS COM TÍQUETES, EM
QUAISQUER DE SUAS MODALIDADES”; e
III - “É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS
OU SERVIÇOS EXIGIR DO CONSUMIDOR VALOR
MÍNIMO PARA PAGAMENTO COM CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção IV
Faturas e Cobranças

Art. 26. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a
promover o ajuste imediato de faturas ou cobranças com valores indevidos,
sendo vedada a compensação nas faturas ou cobranças subsequentes.

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se indevido qualquer valor
cobrado do consumidor que esteja em desacordo com a oferta anunciada,
com o contrato pactuado ou com as demais normas de proteção e defesa
do consumidor, seja em relação ao montante cobrado, seja em relação à
data de vencimento ou forma de cobrança.

§ 2º O prazo de vencimento da fatura ou cobrança ajustada será de,
no mínimo, 3 (três) dias úteis, a contar da data de sua efetiva disponibilização
para pagamento, salvo se a data de vencimento originária for mais benéfica
ao consumidor.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 27. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços cobrar
taxa de emissão de boleto ou de carnê bancário.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à Penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias

A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 28. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a
disponibilizar, nas faturas ou boletos mensais de cobrança, seu endereço
completo e telefone.

§ 1º Não será considerado endereço completo apenas o número da
caixa postal.

§ 2º O endereço eletrônico e o site são considerados endereços
suplementares e não substituem as informações exigidas no caput.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 29. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a postar,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do vencimento, os
boletos bancários e demais documentos de cobrança.

§ 1º O disposto no caput aplica-se a todos os boletos bancários e
documentos de cobrança destinados a consumidores situados no Estado
de Maranhão.

§ 2º Na face exterior do envelope do boleto bancário ou documento
de cobrança, deverá estar impressa a data de postagem da correspondência.

§ 3º O consumidor que receber documento de cobrança em
desconformidade com o estabelecido neste artigo fica desobrigado do
pagamento de multa ou encargos, por atraso, até o limite de 10 (dez) dias
após o vencimento original da fatura.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos contratos em que o
consumidor optar por outras formas (e-mail, aplicativo, mensagem de
texto SMS, entre outros) de disponibilização dos boletos bancários e
demais documentos de cobrança.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção V
Crédito e Vendas a Prazo

Art. 30. O fornecedor que permita o parcelamento ou financiamento
de seus produtos ou serviços é obrigado a identificar, em seus anúncios, o
seguinte:

I - preço à vista;
II - valor total a prazo;
III - quantidade de parcelas;
IV - valor das parcelas;
V - taxa de juros mensais; e
VI - taxa de juros anuais.
§ 1º As informações de que trata o caput deverão ter o mesmo

destaque e serão dispostas em local de fácil e imediata visualização pelo
consumidor.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a anúncios veiculados em
qualquer tipo de meio de comunicação, externo ou interno, visual ou sonoro.

§ 3º As taxas de juros mensais e anuais deverão estar indicadas
após o preço final do produto ou serviço.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 31. É vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas
de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas
ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas
acessórias ao consumidor.

§ 1º Em caso de cobrança na forma mencionada no caput, o
consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.
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Art. 32. O fornecedor de produtos ou serviços que negar a concessão

de crédito, seja de natureza comercial, financeira ou bancária, é obrigado a
entregar ao consumidor, sempre que por ele solicitado, declaração com as
seguintes informações:

I - o nome do estabelecimento;
II - o nome e qualificação do consumidor cujo crédito tenha sido

negado; e
III - o motivo pelo qual houve a negativa.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará

o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 33. O fornecedor de produtos ou serviços sujeito às
disposições desta Seção deve afixar um cartaz para cada um dos seguintes
dizeres:

I - “O PARCELAMENTO OU ENDIVIDAMENTO EM
EXCESSO PODERÁ
OCASIONAR O COMPROMETIMENTO DA SUA
RENDA FAMILIAR”; e
II - “É PROIBIDA A COBRANÇA DE TAXAS DE
ABERTURA DE CRÉDITO,
TAXAS DE ABERTURA OU CONFECÇÃO DE
CADASTROS OU QUAISQUER
OUTRAS TARIFAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, DE
QUALQUER
NOMENCLATURA, QUE CARACTERIZEM DESPESAS
ACESSÓRIAS AO CONSUMIDOR”.

§ 1º Além dos cartazes de que trata o caput, o fornecedor que
oferecer parcelamento ou financiamento de seus produtos ou serviços
deve afixar, em local de fácil visualização, tabela contendo as taxas de juros
mensais e anuais praticadas, os juros incidentes em caso de mora e os
demais acréscimos legalmente previstos, com indicação do respectivo
dispositivo legal.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção VI
Promoções e Liquidações

Art. 34. Nas promoções e liquidações, o fornecedor é obrigado a
divulgar o valor original do produto e o valor promocional, para que o
desconto seja percebido de forma clara e precisa pelo consumidor.

§ 1º É vedado o anúncio de produtos em promoções e liquidações
sem que haja redução do preço original.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 35. O fornecedor de serviços prestados de forma contínua,
em suas promoções e liquidações, é obrigado a:

I - informar a data de término dos descontos concedidos em caráter
temporário e o novo valor a ser cobrado após o término do período
promocional; e

II - conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios
de promoções e liquidações destinadas a novos clientes.

§ 1º Considera-se fornecedor de serviços prestados de forma
contínua, dentre outros:

I - concessionárias de telefonia, energia elétrica, abastecimento de
água e gás canalizado;

II - operadoras de TV por assinatura;
III - provedores de internet;
IV - operadoras de planos de saúde;
V - instituições privadas de ensino; e

VI - academias de ginástica, centros de condicionamento físico,
clubes, centros esportivos e estabelecimentos similares.

§ 2º A extensão do benefício das promoções e liquidações aos
clientes pré-existentes deve ocorrer de forma automática, a partir de seu
lançamento, sem distinção fundada em área geográfica ou na data de adesão
do consumidor.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 36. Nas promoções, liquidações e ofertas de produtos
próximos ao vencimento, o consumidor deverá ser informado sobre tal
circunstância.

§ 1º Considera-se produto próximo ao vencimento aquele cujo
vencimento ocorra em até:

I - 3 (três) dias, em se tratando de produtos com prazo de validade
original inferior ou igual a 7 (sete) dias;

II - 5 (cinco) dias, em se tratando de produtos com prazo de
validade original de 8 (oito) a 30 (trinta) dias, inclusive;

III - 7 (sete) dias, em se tratando de produtos com prazo de
validade original de 31 (trinta e um) dias a 90 (noventa) dias, inclusive; ou

IV - 30 (trinta) dias, em se tratando de produtos com prazo de
validade original superior a 90 (noventa) dias.

§ 2º Para fins do disposto no caput, o fornecedor deverá, sem
prejuízo de outras formas de divulgação, informar, nas peças publicitárias
e promocionais, inclusive naquelas veiculadas por sistemas de som, por
imagem ou por meios eletrônicos, que o vencimento do produto encontra-
se próximo.

§ 3º O disposto neste artigo não exime o fornecedor da
obrigatoriedade de informar os prazos de validade dos produtos em seus
respectivos rótulos ou embalagens, nos termos da legislação aplicável.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos produtos
para consumo imediato, entendidos como aqueles que devam ser
consumidos assim que disponibilizados ao consumidor.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 37. Nas promoções, liquidações e ofertas de produtos
avariados, o consumidor deverá ser expressamente informado sobre tal
circunstância, com menção ao tipo de avaria existente, bem como suas
repercussões sobre a qualidade e o uso regular do produto.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o fornecedor deverá, sem
prejuízo de outras formas de divulgação, informar, nas peças publicitárias
e promocionais, inclusive naquelas veiculadas por sistemas de som, por
imagem ou por meios eletrônicos, que o produto encontra-se  avariado.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção VII
Entrega de Produtos e Prestação de Serviços em Domicílio

Art. 38. O fornecedor é obrigado a informar a data e o turno para
a entrega dos produtos ou para a prestação do serviço em domicílio.

§ 1º São considerados os seguintes turnos para entrega do produto
ou para a prestação do serviço em domicílio:

I - turno da manhã: compreende o período entre 7h00 (sete horas)
e 12h00 (doze horas);

II - turno da tarde: compreende o período entre 12h00 (doze
horas) e 18h00 (dezoito horas); e

III - turno da noite: compreende o período entre 18h00 (dezoito
horas) e 22h00 (vinte e duas horas).

§ 2º A data e o horário inicialmente estipulados podem ser alterados
nos casos de força maior ou outro evento imprevisível devidamente
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justificado, devendo o fornecedor acordar com o consumidor um novo
horário para a entrega do produto ou para a prestação do serviço.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 39. O fornecedor de alimentos prontos em domicílio terá o
prazo máximo de 90 (noventa) minutos para o cumprimento da entrega,
contados a partir do horário de finalização do pedido pelo consumidor.

§ 1º Se a entrega não se efetivar no prazo máximo previsto no
caput, o consumidor poderá recusar o recebimento do pedido e,
consequentemente, não efetivar o pagamento.

§ 2º O disposto no caput não se aplica no caso de entrega com
horário agendado pelo consumidor, em comum acordo com o fornecedor.

§ 3º Toda entrega será acompanhada por nota de pedido, com
indicação expressa do horário de finalização do pedido pelo consumidor.

§ 4º Em qualquer caso, uma via da nota de pedido será entregue ao
consumidor por ocasião da tentativa de entrega do pedido.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o
estabelecimento infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na
Faixa Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção VIII
Comércio Eletrônico

Art. 40. As disposições desta Seção aplicam-se às lojas virtuais de
produtos ou serviços.

§ 1º Considera-se loja virtual o ambiente eletrônico, próprio ou de
terceiros, em sites, redes sociais ou similares, utilizado pelo fornecedor
para ofertar produtos ou serviços ao consumidor.

§ 2º Esta Seção aplica-se, também, às lojas virtuais que vendam
produtos ou serviços de terceiros, ainda que haja somente a intermediação
do pagamento.

Art. 41. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a
disponibilizar, na página inicial do site de sua loja virtual, as seguintes
informações:

I - razão social;
II - número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme for o caso;
III - endereço; e
IV - e-mail ou telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC).
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará

o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 42. O fornecedor é obrigado a informar, no site de sua loja
virtual, a respeito da disponibilidade do produto em estoque para envio
imediato.

§ 1º Entende-se como produto em estoque para envio imediato
aquele disponível na central de distribuição do próprio fornecedor, no
momento em que consultado pelo consumidor.

§ 2º Não estando o produto disponível em estoque para envio
imediato, tal circunstância deverá ser informada, sendo vedado ao
fornecedor entregar produto diverso, salvo se permitido pelo consumidor.

§ 3º Em qualquer caso, a informação de que trata o caput deverá
anteceder o momento do pagamento, independentemente da forma pela
qual este seja realizado, ainda que por meio de boleto bancário.

§ 4º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 43. As ofertas de produtos ou serviços por sites de compras
coletivas conterão, no mínimo, as seguintes informações:

I - razão social, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), endereço e telefone do
responsável pela venda do produto ou pela prestação do serviço;

II -  quantidade mínima de compradores necessária à liberação da
oferta;

III - quantidade máxima de cupons que podem ser adquiridos por
cliente;

IV - prazo máximo para utilização do cupom da oferta, bem como
o período do ano, os dias da semana e os horários disponíveis;

V - forma de agendamento para utilização da oferta e quantidade
máxima de clientes que serão atendidos por dia, se houver; e

VI - contraindicações para sua utilização, quando a oferta consistir
em tratamentos estéticos ou que possam gerar risco à vida, à saúde ou à
segurança do consumidor.

§ 1º Caso o número mínimo de participantes necessários à liberação
da oferta não seja atingido, a devolução dos valores pagos deverá ser
realizada em até 72 (setenta e duas) horas do término da oferta.

§ 2º As informações sobre ofertas e promoções somente serão
enviadas a clientes

 cadastrados que tenham, prévia e manifestamente, autorizado o
seu envio por e-mail ou correspondência.

§ 3º O cliente poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
solicitar a imediata interrupção do envio de ofertas e promoções.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 44. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7
(sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto
ou serviço, sempre que a contratação ocorrer por meio eletrônico.

§ 1º O fornecedor deverá informar, de forma clara e ostensiva, os
meios para o exercício, pelo consumidor, do direito de arrependimento que
trata o caput.

§ 2º O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento
pelo mesmo meio utilizado para a contratação, sem prejuízo de outros
disponibilizados pelo fornecedor.

§ 3º O exercício do direito de arrependimento implicará a rescisão
dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor.

§ 4º O exercício do direito de arrependimento será comunicado
imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora
do cartão de crédito ou similar, para que:

I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou
II - seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura

já tenha sido realizado.
§ 5º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à

penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção IX
Reclamações

Art. 45. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a receber,
analisar e responder às reclamações dos consumidores.

§ 1º As reclamações de que trata o caput poderão ser apresentadas
pessoalmente, por telefone, por meio eletrônico ou por qualquer outra
forma em que seja assegurada a ciência inequívoca do fornecedor.

§ 2º No recebimento, análise e resposta das reclamações, o
fornecedor atenderá aos seguintes procedimentos:

I - recebida a reclamação, deverá ser fornecido o respectivo número
de protocolo;

II - no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, será dada a resposta
relativa à reclamação, pelo mesmo meio de comunicação utilizado pelo
consumidor; e

III - sem prejuízo das medidas legais cabíveis, o consumidor poderá
contestar, no todo ou em parte, a resposta apresentada, devendo a reanálise
ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
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§ 3º Enquanto não for dada ao consumidor a resposta mencionada

no inciso II do §2º, é vedado ao fornecedor suspender unilateralmente o
fornecimento do produto ou serviço.

§ 4º Caso não ocorra a solução do conflito, o fornecedor, antes de
suspender o fornecimento do produto ou serviço, deverá notificar o
consumidor, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias úteis, respeitados os demais prazos contratuais ou legais.

§ 5º O disposto no § 4º não se aplica aos serviços públicos, que
atenderão ao disposto no art. 149.

§ 6º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção X
Produtos Essenciais

Art. 46. Considera-se produto essencial, para fins do disposto no
§ 3º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990), aquele que, por sua natureza e características,
sejam imprescindíveis à vida ou à profissão do consumidor, tais como:

I - alimentos em geral;
II - medicamentos; e
III - equipamentos para tratamento de saúde.
Art. 47. Em caso de vícios de qualidade ou quantidade envolvendo

produto essencial, o consumidor poderá fazer uso imediato das seguintes
alternativas:

I - substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou

III - o abatimento proporcional do preço.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará

o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Seção XI
Proteção ao Crédito e Bancos de Dados e Cadastros de

Consumidores

Art. 48. O consumidor deverá ser comunicado, previamente e por
escrito, sobre a inscrição de dívida de sua responsabilidade em bancos de
dados de proteção ao crédito, mediante correspondência por carta simples
enviada para o endereço informado ao credor.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a informação sobre a
inscrição da dívida

também poderá ser prestada por telefone, mensagem de texto
SMS, aplicativo de mensagens instantâneas, e-mail ou qualquer outro
meio, físico ou eletrônico, previamente autorizado pelo consumidor.

§ 2º A comunicação endereçada ao consumidor deverá conter, no
mínimo:

I - a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica

 (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o endereço e o
telefone do credor; e

II - a natureza da dívida.
§ 3º Antes da efetiva inclusão nos bancos de dados de proteção ao

crédito, será
concedido ao consumidor o prazo de 10 (dez) dias úteis para a

quitação do débito ou apresentação do comprovante de pagamento, a
contar da data da postagem da correspondência.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista sem prejuízo da aplicação cumulativa de
outras sanções previstas neste Código.

Art. 49. As informações contidas nos cadastros e bancos de dados
de proteção ao crédito devem ser objetivas, claras, verdadeiras, acessíveis

e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão
nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo
o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.

Art. 50. As entidades responsáveis pela manutenção de cadastro
e banco de dados de consumidores e por serviços de proteção ao crédito ou
outros congêneres deverão disponibilizar, em seus sites na internet,
conteúdos de orientação financeira e prevenção ao superendividamento,
em linguagem simples e de fácil acesso ao consumidor.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 51. As entidades responsáveis pela manutenção de cadastro
e banco de dados de consumidores e por serviços de proteção ao crédito ou
outros congêneres deverão manter pontos de atendimento, de modo a
possibilitar o acesso gratuito do consumidor às informações sobre ele
arquivadas.

§ 1º Nos pontos de atendimento referidos no caput, deverá ser
entregue ao consumidor, sempre que por ele solicitado, documento impresso
com informações atualizadas sobre sua situação cadastral, contendo:

I - a razão social, o número do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e o
endereço completo de quem tenha solicitado a inclusão de informações
sobre o consumidor;

II - a natureza e a data de vencimento da dívida que ensejou a
inscrição no banco de dados de proteção ao crédito ou, quando for o caso,
a data de inclusão da informação no banco de dados de origem; e

III - a data do envio à residência do consumidor da comunicação
prévia a que alude o art. 48, com indicação do remetente.

§ 2º As informações previstas neste artigo serão entregues
imediatamente ao consumidor solicitante, sem ônus.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B, C
ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 52. É vedado à instituição credora solicitar a inclusão do
nome do consumidor em cadastros e bancos de dados de proteção ao
crédito quando a causa do inadimplemento for a falta de repasse dos
respectivos valores financeiros, descontados em folha de pagamento, por
culpa exclusiva do empregador público ou privado.

§ 1º A instituição credora poderá solicitar ao consumidor que
demonstre, por meio de contracheque ou outro documento hábil, que a
respectiva parcela foi descontada de seus vencimentos.

§ 2º Nos contratos ou empréstimos com desconto automático em
folha de pagamento, deverá constar cláusula informando acerca da vedação
contida no caput.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B, C
ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 53. O fornecedor que, indevidamente, remeter título do
consumidor a protesto em cartório é obrigado a providenciar o devido
cancelamento, sob sua inteira responsabilidade.

§ 1º No prazo de até 10 (dez) dias úteis da protocolização do
pedido de cancelamento no cartório, o fornecedor é obrigado a enviar ao
consumidor, mediante carta registrada com aviso de recebimento, a via
original da certidão de cancelamento do protesto.

§ 2º As custas e despesas, inclusive postais, relativas aos
procedimentos de que trata este artigo correrão às expensas do fornecedor
e sob sua responsabilidade, vedada qualquer cobrança ao consumidor.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B, C
ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.
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CAPÍTULO III

NORMAS SETORIAIS

Art. 54. As disposições deste Capítulo aplicam-se aos
fornecedores de acordo com o respectivo ramo ou setor econômico de
atividade.

Seção I
Academias de Ginástica e Clubes

Art. 55. O maquinário das academias de ginástica, dos centros de
condicionamento físico, dos clubes, dos centros esportivos e dos
estabelecimentos similares, de cunho estético ou de saúde, deve conter
adesivo informativo, em língua portuguesa, especificando o nome de cada
aparelho, as instruções para seu uso e a área muscular abrangida pelo
exercício.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 56. É vedada a venda de anabolizantes nas academias de
ginástica, nos centros de condicionamento físico, nos clubes, nos centros
esportivos e nos estabelecimentos similares.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
B, C ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 57. As academias de ginástica, os centros de condicionamento
físico, os clubes, os centros esportivos e os estabelecimentos similares
devem afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “O USO DE ANABOLIZANTES PREJUDICA O
SISTEMA CARDIOVASCULAR, CAUSA LESÕES NOS
RINS E NO FÍGADO, DEGRADA A ATIVIDADE
CEREBRAL E AUMENTA O RISCO DE CÂNCER”; e
II - “O USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES SEM
ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO OU
NUTRICIONISTA PODE CAUSAR PREJUÍZOS À SAÚDE.
CONSULTE SEMPRE UM MÉDICO OU
NUTRICIONISTA ANTES DE USAR SUPLEMENTOS
ALIMENTARES”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção II
Agências de Viagens e Turismo

Art. 58. As agências de viagens e turismo devem informar ao
consumidor, no momento da contratação do pacote turístico, a política de
cancelamento e reembolso.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, devem ser informados, no
mínimo, o procedimento, os prazos e as multas aplicáveis em caso de
alteração ou cancelamento de pacote turístico.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 59. As agências de viagens e turismo, e demais estabelecimentos
que comercializem passagens aéreas, devem afixar cartaz com os seguintes
dizeres:

“AO PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE
ASSISTÊNCIA ESPECIAL QUE: VIAJAR EM
INCUBADORA OU MACA; NÃO PUDER
COMPREENDER AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DO

VOO; OU NÃO PUDER ATENDER ÀS SUAS
NECESSIDADES FISIOLÓGICAS AUTONOMAMENTE,
É ASSEGURADA A COMPRA DE ASSENTO PARA SEU
ACOMPANHANTE EM VALOR IGUAL OU INFERIOR
A 20% DO VALOR DO BILHETE AÉREO, NOS TERMOS
DOS ARTS. 27 E 28 DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 280, DE
11 DE JULHO DE 2013".

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção III
Assistência Técnica

.
Art. 60. Os serviços de assistência técnica são obrigados a

disponibilizar protocolo de atendimento, contendo dia, hora e motivo do
comparecimento do consumidor, assim como indicação das avarias
aparentes e das condições em que o produto se encontra.

§ 1º A obrigação prevista no caput aplica-se ainda que o
comparecimento do consumidor não tenha gerado ordem de serviço.

§ 2º O prazo despendido para reparo do produto poderá ser
comprovado por meio do protocolo de atendimento, sem prejuízo de
outros meios de prova.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de  multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 61. Os serviços de assistência técnica devem afixar cartaz
com os seguintes dizeres:

“É DIREITO DO CONSUMIDOR RECEBER O
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, CONTENDO DIA,
HORA E MOTIVO DE SEU COMPARECIMENTO À
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AINDA QUE NÃO TENHA
SIDO GERADA ORDEM DE SERVIÇO”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção IV
Bancos e Instituições Financeiras

Art. 62. As instituições bancárias, financeiras e creditícias, as
operadoras de cartão de crédito ou débito, e estabelecimentos similares,
sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto
nesta Seção.

Art. 63. O tempo máximo de espera para atendimento nas
instituições financeiras é de:

I - até 15 (quinze) minutos, em dias normais de atendimento; e,
II - até 30 (trinta) minutos, nos 5 (cinco) primeiros dias úteis de

cada mês ou em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados.
§ 1º O horário de entrada, com referência ao nome e número da

instituição bancária correspondente, devem ser registrados, mecânica ou
eletronicamente, e entregues ao consumidor.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 64. As instituições bancárias devem afixar, em local de fácil
visualização pelo consumidor, tabela com os serviços oferecidos e seus
respectivos preços.

§ 1º A tabela conterá, entre outras, informações relativas a:
I - serviços essenciais gratuitos, nos termos estabelecidos pelo

Banco Central do Brasil.
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II - serviços cobrados pela instituição, tais como:
a) transferências para outras instituições;
b) fornecimento de talão de cheque em quantidade superior ao

previsto no pacote de serviços essenciais;
c) operações de crédito;
d) fornecimento de cartão de crédito;
e) concessão de cheque especial, com os juros e demais encargos

decorrentes de sua utilização; e
f) operação de câmbio manual para compra ou venda de moeda

estrangeira.
§ 2º A tabela terá, no mínimo, 50 cm (cinquenta centímetros) de

largura por 60 cm (sessenta centímetros) de altura.
§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 65. As operadoras de cartão de crédito ou débito são obrigadas
a informar ao consumidor, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer tipo
de bloqueio no cartão.

§ 1º O disposto no caput não se aplica em caso de bloqueio solicitado
pelo próprio consumidor.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 66. Os comprovantes emitidos em decorrência de transações
bancárias ou financeiras nos caixas eletrônicos devem atender ao seguinte:

I - durabilidade não inferior a 5 (cinco) anos; e
II - número completo de referência ao documento, vedado qualquer

tipo de abreviação.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo

sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 67. As instituições financeiras, nos contratos de financiamento
de veículos automotores, devem providenciar a baixa do gravame junto ao
órgão executivo de trânsito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da data de quitação do contrato por parte do consumidor.

§ 1º A obrigação de que trata o caput independe de qualquer
formalidade por parte do consumidor.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
ao pagamento de penalidade equivalente a 1% (um por cento) do valor
financiado, revertida em favor do consumidor.

Art. 68. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção devem
afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “É ASSEGURADO AO CONSUMIDOR A LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA DO DÉBITO, TOTAL OU
PARCIALMENTE, MEDIANTE REDUÇÃO
PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS,
NOS TERMOS DO ART. 52, §2º, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR (LEI FEDERAL Nº 8.078, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1990)”; e
II - “É VEDADO ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS,
FINANCEIRAS E DE CRÉDITO RECUSAR OU
DIFICULTAR, AOS CLIENTES E USUÁRIOS DE SEUS
PRODUTOS E SERVIÇOS, O ACESSO AOS CANAIS DE
ATENDIMENTO CONVENCIONAIS, INCLUSIVE
GUICHÊS DE CAIXA, MESMO NA HIPÓTESE DE
OFERECER ATENDIMENTO ALTERNATIVO OU
ELETRÔNICO”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção V
Bares e Restaurantes

Art. 69. Os bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos
similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao
disposto nesta Seção.

Art. 70. É vedado exigir do consumidor o pagamento de gratificação
ou taxa de serviço a garçons, barmen, baristas, maîtres e demais funcionários,
devendo a referência ao valor de 10% (dez por cento) do total da conta ser
meramente indicativa.

§ 1º O consumidor poderá optar, a seu exclusivo critério, pela
inclusão da gratificação ou taxa de serviço a que se refere o caput no total
da conta.

§ 2º A taxa de serviço indicativa deve incidir apenas sobre os
alimentos e bebidas servidos pelo estabelecimento, sendo vedada sua
cobrança sobre valor pago a título de couvert artístico, embalagens, taxa de
rolha e demais despesas acessórias.

§ 3º Os cardápios deverão conter aviso, com o seguinte teor:

“A GRATIFICAÇÃO PELOS BONS SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS GARÇONS, BARMEN, BARISTAS,
MAÎTRES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS, NO VALOR
CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO
TOTAL DA CONTA, É OPCIONAL”.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 71. É vedada a cobrança de consumação mínima.
§ 1º Considera-se consumação mínima o valor mínimo estipulado

a ser gasto pelo consumidor no estabelecimento, sem que tenha direito à
restituição do correspondente ao que não for consumido.

§ 2º Equipare-se à vedação prevista no caput, para os fins deste
artigo, a prática de estabelecer meta de consumo de comida ou bebida.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 72. É vedada a cobrança de taxa de perda ou extravio de
comanda ou cartão de consumação.

§ 1º A perda ou extravio da comanda ou cartão de consumação não
eximirá o consumidor do pagamento referente aos produtos consumidos.

§ 2º Nos estabelecimentos com capacidade igual ou superior a 70
(sessenta) pessoas, é obrigatório o fornecimento de comanda impressa,
sempre que solicitada pelo consumidor, com a finalidade de facilitar o
controle do seu consumo.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 73. É vedado o fornecimento de couvert alimentício sem
expressa solicitação do consumidor, exceto nos casos de gratuidade do
serviço.

§ 1º Considera-se couvert alimentício os aperitivos e entradas
servidos pelos bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos
similares, no momento da chegada do consumidor ao estabelecimento.

§ 2º A cobrança por pessoa pelo consumo do couvert alimentício
somente é permitida se servido em porções individuais.

§ 3º O consumidor não é obrigado a pagar o couvert alimentício
cobrado em desacordo com o disposto neste artigo.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 74. É legítima a cobrança da taxa de couvert artístico, desde
que os estabelecimentos atendam, cumulativamente, às seguintes
condições:
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I - ofereçam música ao vivo durante parte do período em que o

cliente estiver no estabelecimento;
II - façam constar no cardápio, com destaque, os dias e horários

das apresentações, com o valor correspondente à taxa de couvert artístico;
e

III - afixem, em local de ampla visibilidade ao consumidor, a
descrição clara do preço a ser pago pelo serviço e o percentual dos valores
arrecadados a ser repassado para o artista.

§ 1º Considera-se couvert artístico a taxa preestabelecida a ser
paga pelo cliente a título remuneração pelo show ou apresentação musical
ao vivo, de qualquer natureza cultural ou artística.

§ 2º É vedada a cobrança da taxa de couvert artístico:
I - ao consumidor que se encontre em área reservada do

estabelecimento ou em local que não possa usufruir integralmente do
serviço;

II - em ambientes abertos, com livre circulação de pessoas que não
sejam clientes do estabelecimento;

III - nos casos de mera reprodução de música ambiente ou de
reprodução de eventos esportivos em telões; e

IV - nos casos em que o tempo de permanência do consumidor
seja inferior a 20 (vinte) minutos.

§ 3º O consumidor não é obrigado a pagar a taxa de couvert artístico
cobrada em desacordo com o disposto neste artigo.

.§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 75. É legítima a cobrança de taxa de rolha ou equivalentes
pelo consumo de alimentos e bebidas levados ao estabelecimento, desde
que o consumidor seja prévia e expressamente informado.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, deve constar no cardápio,
em texto com destaque, o valor da taxa de rolha ou equivalentes.

§ 2º O consumidor não é obrigado a pagar a taxa de rolha ou
equivalentes cobradas em desacordo com o disposto neste artigo.

Art. 76. O valor calórico de cada um dos alimentos deverá estar
indicado:

I - no cardápio, no caso dos estabelecimentos com alimentação à la
carte; ou

II - ao lado da descrição do item, no caso dos estabelecimentos
com alimentação selfservice.

§ 1º As calorias contidas nos alimentos serão calculadas por
nutricionista legalmente habilitado.

§ 2º Os alimentos com alto teor de sódio, considerados aqueles
que contiverem em sua composição 400 mg (quatrocentos miligramas) de
sódio ou mais por porção de 100g (cem gramas), deverão estar indicados
com destaque especial.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se igualmente à oferta de
alimentos pela internet, por meio de mídias sociais, aplicativos, sites e
similares, com serviço de entrega em domicílio.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 77. É obrigatória a disponibilização do cardápio na entrada
do estabelecimento, em local de ampla visibilidade, contendo as seguintes
informações:

I - a descrição de todos os produtos e serviços oferecidos;
II - os preços de cada produto e serviço; e
III - o telefone e o endereço do Procon-MA.
§ 1º O cardápio de que trata o caput deve ser exatamente igual, em

forma e conteúdo, aos que são exibidos no interior do estabelecimento,
sempre em língua portuguesa e com tamanho que possibilite ampla e
perfeita visualização.

§ 2º Em caso de divergência de preços entre os cardápios, prevalecerá
o de menor preço.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 78. É obrigatória a disponibilização de gel sanitizante aos
consumidores, em local visível e de fácil acesso.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 79. Os canudos disponibilizados ao consumidor devem ser
individualmente embalados em material hermético oxibiodegradável.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 80. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção devem
afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “A GRATIFICAÇÃO PELOS BONS SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS  GARÇONS, BARMEN, BARISTAS,
MAÎTRES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS, NO VALOR
CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO
TOTAL DA CONTA, É OPCIONAL”;
II - “É PROIBIDA A COBRANÇA DE TAXA DE PERDA E
EXTRAVIO DE COMANDAS E CARTÕES DE
CONSUMO”;
III - “ESSE ESTABELECIMENTO COBRA PELO
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS TRAZIDOS
PELO CONSUMIDOR. VERIFIQUE OS VALORES EM
NOSSO CARDÁPIO”; e
IV - “O CONSUMO DE CIGARROS E BEBIDAS
ALCOÓLICAS POR MULHERES GRÁVIDAS OU EM
PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO PODE GERAR DANOS
AO FETO E À CRIANÇA”.

§ 1º Os fornecedores que se enquadrarem na hipótese do § 2º do
art. 72, sem prejuízo do disposto no caput, deverão afixar cartaz com os
seguintes dizeres:

 “ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE ESTABELECIMENTO
COMANDAS PARA CONTROLE DO CONSUMO PELOS
CONSUMIDORES”.

§ 2º As casas noturnas devem afixar, de preferência na entrada do
estabelecimento, cartaz contendo informações sobre a empresa contratada
para prestar serviços de segurança privada, com os seguintes dados:

I - razão social da empresa de segurança privada;
II - número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

(CNPJ);
III - endereço da sede da empresa; e
IV - número do Alvará de Autorização de Funcionamento ou do

Alvará de Revisão de Autorização de Funcionamento, emitido pelo
Departamento de Polícia Federal.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção VI
Call Centers

Art. 81. Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Cadastro Único para o Bloqueio de Ligações de Telemarketing.

§ 1º O Cadastro previsto no caput tem por objetivo impedir que as
empresas de telemarketing, ou estabelecimentos que se utilizem deste tipo
de serviço, ofereçam produtos ou serviços ao consumidor.

§ 2º O consumidor poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão
ou exclusão de seu nome no cadastro.

§ 3º No prazo de até 30 (trinta) dias da solicitação de inclusão de
seu número de telefone, fixo ou móvel, no cadastro, o consumidor não
receberá mais ligações de telemarketing.



SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2019                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às entidades filantrópicas.
§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção VII
Cinemas e Teatros

Art. 82. Os cinemas, teatros, salas de espetáculos e
estabelecimentos similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis,
atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 83. É vedada a venda de ingressos em quantidade superior à
capacidade máxima da sala de exibição ou espetáculo.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 84. Nas salas de exibição ou espetáculo em que a venda de
ingressos seja exclusivamente para lugares sentados, é obrigatória a adoção
do sistema de assentos numerados.

§ 1º O consumidor deve ser informado, no momento da compra do
ingresso, sobre a localização e numeração do assento adquirido.

§ 2º O responsável pelo evento ou pela venda do ingresso deve
disponibilizar nos pontos de venda, em local de fácil visualização, um
quadro informativo sobre a localização dos assentos.

§ 3º No caso de venda eletrônica, o site deve disponibilizar, antes
da efetivação da compra, o mapa de localização dos assentos.

§ 4º O responsável pelo evento deve empreender meios para que
cada consumido ocupe rigorosamente o assento numerado indicado no
ingresso adquirido.

§ 5º Em caso de venda de ingresso relativo ao mesmo assento
numerado para mais de um consumidor, aquele que restar impossibilitado
de assistir ao evento poderá exigir, a seu exclusivo critério:

I - a relocação para outro assento de categoria igual ou, não havendo
disponibilidade, para assento de categoria superior;

II - um novo ingresso para evento futuro, em categoria igual ou,
não havendo disponibilidade, em categoria superior; ou

III - o ressarcimento em dobro do valor pago pelo ingresso.
§ 6º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 85. Os cinemas e demais estabelecimentos que exibam filmes
em terceira dimensão (3D) são obrigados a disponibilizar, para cada
espectador, óculos apropriados para tal finalidade, devidamente
higienizados e individualmente embalados.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção VIII
Combustíveis

Art. 86. Os fornecedores responsáveis pela venda de combustíveis,
sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto
nesta Seção.

Art. 87. É obrigatória a disponibilização de balanças para aferição
de peso líquido de vasilhames de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha),
nos pontos de venda e nos veículos de venda em domicílio.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias

A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 88. Os postos revendedores de combustíveis automotivos
devem exibir os preços dos combustíveis de forma destacada e de fácil
visualização à distância, em painel que respeite as dimensões estabelecidas
pelo órgão regulador federal, na seguinte ordem:

I - gasolina comum;
II - gasolina aditivada;
III - gasolina premium;
IV - gasolina premium aditivada;
V- etanol comum;
VI - etanol aditivado;
VII - etanol premium;
VIII - etanol premium aditivado;
IX - diesel comum;
X - diesel aditivado;
XI - diesel S10;
XII - diesel S10 aditivado;
XIII - diesel marítimo;
XIV - GNV; e
XV - querosene.
§ 1º Nos painéis de preços podem constar expressões sinônimas

às denominações dos combustíveis estabelecidas pelo órgão regulador
federal.

§ 2º Os postos revendedores de combustíveis automotivos somente
estão obrigados a exibir nos painéis de preços os combustíveis efetivamente
vendidos no estabelecimento, sempre respeitada a ordem estabelecida no
caput.

§ 3º Eventuais diferenças nos preços dos combustíveis, em função
do prazo ou do meio de pagamento utilizado, deverão ser informadas nos
painéis, respeitada a ordem de apresentação dos combustíveis a que se
refere o caput.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 89. Os postos revendedores de combustíveis automotivos
que comercializarem produtos adquiridos de distribuidora distinta da marca
ou bandeira que ostentam, deverão informar ao consumidor a origem do
produto comercializado.

§ 1º Fica assegurada ao posto revendedor a opção de vincular-se
ou não à empresa distribuidora de combustíveis, conforme dispuser a
legislação específica em vigor, desde que observado o previsto no caput.

§ 2º O posto revendedor ficará dispensado de atender ao disposto
no caput caso retire de seu estabelecimento todos os sinais indicativos da
marca ou bandeira a que estava vinculado anteriormente.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 90. Os postos revendedores de combustíveis automotivos
devem afixar, preferencialmente próximo às bombas de combustível, um
cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “SENHOR (A) CONSUMIDOR (A), EM SENDO O
VALOR DO PERCENTUAL ACIMA DE 70% (SETENTA
POR CENTO), TORNA-SE MAIS ECONÔMICO O
ABASTECIMENTO COM GASOLINA”; e
II - “POR MEDIDA DE SEGURANÇA, O
PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO COM
COMBUSTÍVEL DEVE SER REALIZADO COM O
VEÍCULO INTEGRALMENTE DESOCUPADO”.

§ 1º Quanto ao cartaz de que trata o inciso I do caput, deverá ser
indicado o percentual do preço do Etanol Hidratado em relação ao preço
da Gasolina Comum, observando-se sua atualização sempre que houver
alteração de preços.
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§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 91. Os postos revendedores de combustíveis automotivos
são obrigados a disponibilizar ao consumidor instrumento que possibilite
a aferição do quantitativo de etanol na gasolina e a realizar o “teste da
proveta”, mediante solicitação do consumidor.

§ 1º Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo devem
afixar, preferencialmente próximo às bombas de combustível, cartaz com
os seguintes dizeres:

“É DEVER DOS POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTÍVEIS DISPONIBILIZAR AFERIDOR DE
COMBUSTÍVEL PARA MEDIR O QUANTITATIVO DE
ETANOL NA GASOLINA E REALIZAR O TESTE DA
PROVETA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO
CONSUMIDOR”.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 92. Os postos revendedores de combustíveis automotivos
localizados em estradas federais e estaduais ficam obrigados a afixar, em
local de fácil visualização, mapa rodoviário do Estado.

§ 1º O mapa, sempre que possível, destacará as áreas turísticas do
Estado, a distância em km (quilômetros) dos municípios em relação à
capital, bem como telefones úteis de informação ao turista.

§ 2º O expositor onde será colocado o mapa rodoviário poderá
conter publicidade, desde que esta não dificulte a observação do mapa.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 93. O fornecedor de produtos que contenham gás butano,
propano ou outros assemelhados em sua composição, deverá informar, de
forma expressa e em destaque, na

parte frontal do rótulo da embalagem do produto ou em etiqueta
específica, sobre o risco de morte por inalação proposital ou acidental.

§ 1º A indicação no rótulo ou etiqueta conterá o seguinte teor:

“CUIDADO: A INALAÇÃO DESTE GÁS PODE CAUSAR
A MORTE”.

§ 2º Excetuam-se à regra prevista neste artigo os produtos de que
trata o art. 1º da Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
especialmente produtos saneantes, domissanitários, produtos de higiene,
tintas, solventes, vernizes, medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos
destinados à correção estética.

§ 3º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção IX
Envasamento, Distribuição e Comércio de Água Mineral

Art. 94. O tempo de uso dos recipientes plásticos retornáveis
destinados ao envase e comercialização de água mineral é de, no máximo, 3
(três) anos.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 95. É obrigatória a inscrição do prazo de validade dos garrafões
de 10 (dez) e de 20 (vinte) litros de água mineral envasadas e circulantes no
Estado.

§ 1º A data de validade dos garrafões deverá constar em local
visível, obrigatoriamente gravada no gargalo da embalagem.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 96. É vedado ao responsável pelo envase, ao distribuidor e ao
comerciante de água mineral recusar-se a receber os garrafões retornáveis
com data de validade expirada ou compelir o consumidor à aquisição de
novo garrafão.

§ 1º Os fornecedores referidos no caput devem afixar cartaz com
os seguintes dizeres:

“É PROIBIDO AO RESPONSÁVEL PELO ENVASE, AO
DISTRIBUIDOR E AO COMERCIANTE DE ÁGUA
MINERAL RECUSAR-SE A RECEBER OS GARRAFÕES
RETORNÁVEIS COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA
OU COMPELIR O CONSUMIDOR À AQUISIÇÃO DE
NOVO GARRAFÃO”.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A ou B, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção X
Estacionamentos e Serviços de Manobrista

Art. 97. Os estacionamentos e serviços de manobrista (valet
parking) atenderão ao disposto nesta Seção, sem prejuízo de outros
dispositivos aplicáveis.

§ 1º O disposto nesta Seção também se aplica aos fornecedores de
outros segmentos que ofertem, de forma gratuita ou onerosa, vagas de
estacionamento ou serviço de manobrista como mera comodidade ao
consumidor, ainda que haja terceirização do serviço.

§ 2º Em caso de terceirização do serviço, o fornecedor responde de
forma solidária com a empresa terceirizada pelas obrigações de natureza
consumerista.

Art. 98. O fornecedor responde pelos danos e furtos ocorridos
enquanto os veículos estiverem sob sua guarda.

Parágrafo único. É vedada a divulgação, em recibos, placas ou
cartazes, de informação com os seguintes dizeres:

“NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS
MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR
DO VEÍCULO” ou assemelhados.

Art. 99. O valor máximo a ser cobrado em caso de perda do tíquete
ou cartão de estacionamento é de 3% (três por cento) do valor da diária ou
pernoite.

§ 1º No ato da cobrança, o valor da multa não eximirá o consumidor
do pagamento referente ao período efetivamente utilizado, desde que
devidamente comprovado.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 100. É obrigatória a emissão de recibo aos proprietários ou
condutores dos respectivos veículos, com as seguintes informações:

I - placa do veículo;
II - estado do veículo, com a descrição das avarias existentes;
III - data e horário de chegada; e
IV - valor cobrado, quando o serviço não for gratuito.
§ 1º Os estabelecimentos com monitoramento por vídeo, de modo

a permitir a identificação da placa e do estado dos veículos, ficam
dispensados de atender ao disposto nos incisos I e II do caput, desde que
assegurem ao consumidor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a possibilidade
de consulta às filmagens ou arquivos.
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§ 2º Os recibos devem ser numerados em ordem sequencial e

expedidos em 2 (duas) vias, sendo que a primeira via será entregue ao
condutor e a segunda permanecerá sob a guarda do prestador do serviço
pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

§ 3º As informações previstas no caput, poderão ser registradas
em cartão magnético ou meio eletrônico inviolável, sendo facultado ao
consumidor, a qualquer tempo, o acesso às informações e a obtenção do
respectivo recibo impresso.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A ou B, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção XI
Farmácias e Drogarias

Art. 101. As farmácias e drogarias, sem prejuízo de outros
dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 102. É proibida a venda anabolizantes sem receita médica
controlada.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A, B, C ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 103. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção
devem afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “O USO DE ANABOLIZANTES PREJUDICA O
SISTEMA CARDIOVASCULAR, CAUSA LESÕES NOS
RINS E NO FÍGADO, DEGRADA A  ATIVIDADE
CEREBRAL E AUMENTA O RISCO DE CÂNCER. A
VENDA DESTE  PRODUTO SÓ SERÁ LIBERADA COM
RECEITA MÉDICA CONTROLADA”;
II - “O USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES SEM
ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO OU
NUTRICIONISTA PODE CAUSAR PREJUÍZOS À SAÚDE.
CONSULTE SEMPRE UM MÉDICO OU
NUTRICIONISTA ANTES DE USAR SUPLEMENTOS
ALIMENTARES”;
III - “O USO INDISCRIMINADO DE
DESCONGESTIONANTE NASAL PODE CAUSAR
ARRITMIA, TAQUICARDIA, AUMENTO DA PRESSÃO
ARTERIAL E OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO
SE MEDIQUE POR CONTA PRÓPRIA. CONSULTE O SEU
MÉDICO”; e
IV - “O MEDICAMENTO PRESCRITO POR SEU MÉDICO
SÓ PODE SER SUBSTITUÍDO POR MEDICAMENTO
GENÉRICO. NA DÚVIDA, CONSULTE SEU MÉDICO”.

§ 1º Além dos cartazes de que trata o caput, as farmácias e drogarias
integrantes do programa “Farmácia Popular”, do Governo Federal, ou
outros equivalentes, devem afixar cartaz contendo a relação dos remédios
contemplados pelo programa.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção XII
Hospitais, Clínicas e Serviços de Saúde

Art. 104. Os hospitais, clínicas, prontos-socorros, maternidades
e demais prestadores de serviços de saúde, sem prejuízo de outros
dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 105. É vedado, em caso de emergência ou urgência, exigir do
consumidor caução de qualquer natureza para internação em serviço de
saúde.

Parágrafo único. Além das sanções de natureza civil, administrativa
e penal, a violação ao disposto no caput sujeitará o infrator à penalidade de

multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C, D ou E, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 106. É vedado exigir adicional de honorários médicos em
razão da alteração da categoria do local de permanência do consumidor
(enfermaria, apartamento, suíte ou equivalentes), em situação de internação
hospitalar.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras
sanções previstas neste Código.

Art. 107. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção são
obrigados a entregar ao consumidor, no momento da alta ou liberação,
sempre que por ele solicitado, relatório médico de alta, contendo, no mínimo,
a relação de materiais, medicamentos e serviços realizados no atendimento.

§ 1º Os fornecedores de que trata o caput devem afixar cartaz com
os seguintes dizeres:

“É DIREITO DO PACIENTE SOLICITAR RELATÓRIO
MÉDICO DE ALTA, CONTENDO, NO MÍNIMO, A
RELAÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E
SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO”.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 108. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção,
inclusive os médicos credenciados, por ocasião da negativa de cobertura
por parte de operadora de planos de saúde ou de seguro-saúde, são obrigados
a entregar ao consumidor laudo ou relatório médico que ateste a necessidade
da intervenção, do procedimento ou do tratamento negado e, se for o caso,
sua urgência.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 109. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção são
obrigados a exibir, em seus respectivos sites, tabela contendo o preço das
consultas, exames, procedimentos e demais serviços médicos prestados,
inclusive diárias de internação e demais custos administrativos porventura
cobrados.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras
sanções previstas neste Código.

Seção XIII
Hotéis e Pousadas

Art. 110. Os hotéis, motéis, pousadas, albergues e estabelecimentos
similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao
disposto nesta Seção.

Art. 111. É proibida a cobrança de multa por cancelamento de
reserva, desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data marcada para o check-in.

§ 1º Nos casos de cancelamentos realizados em período inferior ao
estabelecido no caput, as multas cobradas não poderão exceder os limites
abaixo:

I - 20% (vinte por cento) sobre o valor total da reserva, nos casos
de cancelamentos realizados com menos de 30 (trinta) dias e mais de 15
(quinze) dias de antecedência da data marcada para check-in;

II - 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor total da reserva,
nos casos de cancelamentos realizados com menos de 16 (dezesseis) dias
e mais de 10 (dez) dias de antecedência da data marcada para check-in;

III - 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da reserva nos
casos de cancelamento realizados com menos de 11 (onze) dias e mais de
5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para check-in; e
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IV - 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da reserva

nos casos de cancelamento realizados com menos de 6 (seis) dias de
antecedência da data marcada para check-in.

§ 2º Em caso de pagamento prévio pela reserva, o valor adiantado
pelo consumidor deve ser devolvido, abatido da multa porventura devida,
em até 7 (sete) dias úteis após a confirmação do cancelamento, sob pena de
devolução em dobro.

§ 3º Nas reservas que englobem feriados nacionais, estaduais ou
municipais determinados por lei, o fornecedor poderá estabelecer livremente
os prazos de cancelamento e os valores cobrados a título de multa, desde
que não ultrapasse o total da reserva.

§ 4º Para exigibilidade da multa de cancelamento, o consumidor
deverá ter sido informado, no momento de efetivação da reserva, sobre a
política de cancelamento e reembolso.

§ 5º Em caso de não comparecimento do consumidor sem aviso
prévio de cancelamento, poderá ser cobrado o valor integral da reserva.

§ 6º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação

cumulativa de outras sanções previstas neste Código.
Art. 112. É obrigatória a disponibilização de gel sanitizante aos

consumidores, em local visível e de fácil acesso, nos hotéis, motéis,
pousadas, albergues e estabelecimentos similares.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XIV
Imóveis

Art. 113. As construtoras e incorporadoras são obrigadas a afixar,
em lugar de fácil visualização, placa indicativa contendo nome e número de
registro dos profissionais habilitados no Conselho de Engenharia e
Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
nas obras em que estiverem prestando serviço.

§ 1º A placa referida no caput deverá conter os seguintes dados
mínimos:

I - nome completo, título profissional e respectivo número de
registro dos responsáveis no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA)
e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

II - atividades técnicas desenvolvidas; e
III - endereço, identificação, e-mail e telefone do responsável pela

execução da obra.
§ 2º A obrigação de que trata o caput finda no momento da expedição

“habite-se”.
§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 114. As construtoras e incorporadoras, por ocasião da efetiva
entrega do imóvel, devem disponibilizar, gratuitamente, aos consumidores
adquirentes, o Manual do Adquirente e Usuário de Imóveis, que conterá,
em linguagem clara e adequada, dentre outras, as seguintes informações:

I - todos os produtos utilizados na obra, com a especificação da
quantidade, qualidade, prazo de validade, identificação completa do
fabricante e do comerciante, condições de utilização e forma e periodicidade
da manutenção;

II - todos os serviços realizados na obra, com especificação da
quantidade, qualidade, prazo de validade, identificação completa do
prestador, condições de utilização e forma e periodicidade da manutenção;

III - as normas de utilização do bem, com o destaque necessário
para as regras de segurança e para eventuais riscos, inclusive os relativos às
modificações da edificação, das áreas comum e privativa;

IV - o estudo do solo, com as especificações técnicas, inclusive o
eventual tratamento dado, bem como o projeto das fundações;

V - todos os projetos executivos de engenharia utilizados na
construção do empreendimento, acompanhados de suas respectivas
especificações, principalmente os projetos estruturais, que representam
objetivamente o modo como foi construída a estrutura da edificação, como
também os demais procedimentos executivos relativos aos demais projetos
“as built” do empreendimento; e

VI - as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) relativas à e segurança e manutenção de edificações.

§ 1º No caso de edificação multiresidencial ou multicomercial, a
documentação de que trata este artigo será entregue somente ao condomínio.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 115. As construtoras e incorporadoras são obrigadas a adotar,
nas obras com mais de uma unidade, independentemente da área e da
categoria a que pertençam (residenciais, comerciais, públicas ou mistas),
sistema de medição individual de consumo de água.

§ 1º O sistema de medição individual de água, sem prejuízo do
disposto neste artigo, será instalado de acordo com as normas técnicas
expedidas pelos órgãos ou entidades pertinentes.

§ 2º A implantação obrigatória da medição individual de água por
unidade de consumo não dispensa a necessidade de medição global do
edifício.

§ 3º Compete ao órgão ou entidade prestadora do serviço de
abastecimento de água, nos termos da legislação específica:

I - prestar as orientações técnicas necessárias para a elaboração
dos projetos hidráulico sanitários para instalação do sistema de medição
individualizada; e

II - realizar a manutenção periódica dos equipamentos de medição
global do edifício e dos medidores individuais, devendo o consumidor
zelar pela conservação do sistema.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 117. Os anúncios de imóveis, urbanos ou rurais, seja para
venda ou locação, publicados em jornais, revistas, periódicos, sites ou
outros meios de divulgação, deverão discriminar, de forma clara, objetiva e
destacada, os valores individualizados do bem, assim como os demais
custos e percentuais incidentes sobre a transação.

§ 1º Na venda de imóveis deverá ser informada ainda a unidade do
empreendimento utilizada como referência para a determinação do preço e
das condições anunciadas.

§ 2º O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 118. As corretoras de imóveis e estabelecimentos cartorários
devem afixar cartaz com os seguintes dizeres:

“OS EMOLUMENTOS DEVIDOS PELOS ATOS
RELACIONADOS COM A PRIMEIRA AQUISIÇÃO
IMOBILIÁRIA PARA FINS RESIDENCIAIS,
FINANCIADA PELO SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO, SERÃO REDUZIDOS EM 50%
(CINQUENTA POR CENTO), EM CUMPRIMENTO AO
ART. 290 DA LEI FEDERAL Nº 6.015, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1973".

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 119. As telas de proteção comercializadas ou instaladas em
janelas e sacadas de imóveis situados no Estado de Maranhão devem
atender aos seguintes requisitos:
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I - fixação de etiqueta, em local que permita a visualização,

informando o prazo de validade;
II - certificação pelo Instituto de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (Inmetro) ou pelo Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Maranhão (Ipemar).

III - disponibilização de manual de informação, com garantia legal
e contratual, com instruções para conservação e assistência técnica
disponível.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XV
Instituições de Ensino

Art. 120. As instituições de ensino, sem prejuízo de outros
dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Parágrafo único. Considera-se instituição de ensino, dentre outros,
os estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino
superior, de pós-graduação, de línguas estrangeiras, de artes, as escolas
técnicas e profissionalizantes, os cursos técnicos de pilotagem, os
preparatórios para concursos, os cursos gerenciais e as escolas livres.

Art. 121. É vedada a cobrança de taxa de emissão de primeira via
de documentação curricular.

§ 1º Entende-se como documentação curricular os certificados,
históricos escolares, certidões e declarações acadêmicas e escolares em
geral, como as que atestam programas de curso, horários e turno de aulas,
estágio, planos de ensino, negativas de débito na instituição e na biblioteca,
disciplinas cursadas, documentação de transferência, de colação de grau,
de conclusão de curso, atestados de natureza acadêmica ou escolar, e
assemelhados.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, à emissão e registro
de diploma de curso superior.

Art. 122. A lista do material escolar a ser utilizado pelo aluno
durante o ano letivo, acompanhada de cronograma semestral básico de
utilização, deverá ser divulgada durante o período de matrícula.

§ 1º O consumidor poderá optar pela aquisição integral do material
escolar no início do ano letivo ou pela aquisição ao longo do semestre,
conforme o cronograma a que se refere o caput, sendo necessária a entrega
do referido material à instituição de ensino nas datas e períodos pré-
estabelecidos.

§ 2º Como alternativa à aquisição direta do material, a instituição
de ensino poderá oferecer ao consumidor a opção de pagamento de taxa de
material didático-escolar.

§ 3º No caso de opção pelo pagamento da taxa a que se refere o §2º,
a instituição de ensino apresentará demonstrativo detalhado das despesas
de aquisição dos itens constantes da lista de material didático-escolar.

§ 4º É vedada a indicação taxativa de fabricante ou marca dos itens
que compõem a lista de material didático-escolar.

§ 5º O disposto no §4º não se aplica aos livros e apostilas adotados
pela instituição de ensino, em consonância com o seu projeto pedagógico.

Art. 123. A lista de material didático-escolar poderá ser alterada
no decorrer do período letivo, desde que não ultrapasse em mais de 30%
(trinta por cento) o quantitativo originalmente solicitado, devendo ser
levados em consideração os materiais já entregues pelo consumidor.

Parágrafo único. A instituição de ensino será responsável pela
complementação do material exigido que ultrapassar o percentual
determinado no caput.

Art. 124. Ao final do ano letivo, deverá ser fornecido um
demonstrativo detalhado da efetiva utilização do material didático-escolar.

§ 1º Em caso de não utilização integral, o material didático-escolar
excedente deverá ser devolvido, pro rata por aluno, in natura ou em dinheiro
pelo valor correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da
data de encerramento do ano letivo.

§ 2º O disposto neste artigo também se aplica em caso de saída
antecipada do aluno durante o ano letivo.

Art. 125. É vedado condicionar a participação do aluno nas
atividades escolares à aquisição ou posse do material didático-escolar.

Art. 126. É vedada a cobrança de qualquer taxa ou valor pela
aquisição de material de uso coletivo.

Parágrafo único. Não poderão ser incluídos na lista de material
didático-escolar itens de limpeza, de higiene, de expediente e outros que
não se vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no processo de
aprendizagem.

Art. 127. O descumprimento ao nesta Seção sujeitará o infrator à
penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção XVI
Leilões

Art. 128. É obrigatória, nos editais dos lotes disponibilizados à
arrematação, sejam eles provenientes da administração pública ou de
propriedade particular, a indicação do valor do lance inicial e do lance de
incremento, assim como das despesas acessórias incidentes após a
arrematação.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, consideram-se despesas
acessórias:

I - as taxas cobradas a título de guarda de bens;
II - o registro de mudança de propriedade nos órgãos competentes;
III - as taxas de emissão de documentos que se fizerem necessários

para a transferência de propriedade e/ou regularização do uso;
IV - os tributos e multas incidentes sobre os bens;
V - a comissão a ser paga ao leiloeiro;
VI - a caução de arrematação; e
VII - as taxas cartorárias.
§ 2º Não se consideram despesas acessórias as que vierem a incidir

sobre os bens após a publicação do edital, assim como aquelas destinadas
a sua remoção, transporte, melhoria ou recuperação.

§ 3º Nos editais de leilões de veículos, além das informações
previstas no §1º, deverá constar:

I - o tipo de combustível do veículo; e
II - o estado de conservação da gravação do número de identificação

veicular no chassi ou no monobloco, indicando, se for o caso, a necessidade
de regravações.

Art. 129. Após a realização do pregão, deverá ser disponibilizado,
em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, o rol dos lotes ou bens arrematados,
com indicação dos valores individuais alcançados.

Parágrafo único. As informações tratadas no caput deverão estar
disponíveis no site das empresas organizadoras dos pregões ou de seus
leiloeiros, sem prejuízo de outros meios de divulgação.

Art. 130. O descumprimento ao disposto nesta Seção sujeitará o
infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Seção XVII
Parques de Diversões

Art. 131. Os parques de diversões, entretenimento, lazer ou
equivalentes, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao
disposto nesta Seção.

Art. 132. É obrigatória a afixação de cartaz informativo, na entrada
de cada um dos brinquedos e atrações disponíveis, contendo:

I - as datas de realização das manutenções periódicas;
II - o resultado da vistoria técnica (laudo de vistoria);
III - a idade ou altura mínimas exigidas;
IV - as eventuais reações adversas que podem ser causadas; e
V - os riscos inerentes à sua utilização.
§ 1º Consideram-se informações relativas aos riscos inerentes à

utilização do brinquedo ou da atração aquelas que indiquem os riscos para
as pessoas com doenças crônicas ou graves, gestantes e idosos.
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§ 2º A sinalização deverá observar, quanto ao conteúdo, as Normas

Brasileiras para Parques de Diversões da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e da Associação das Empresas de Parques de Diversões
do Brasil (Adibra).

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção XVIII
Planos de Saúde e Seguros-saúde

Art. 133. As operadoras de planos de saúde ou de seguro-saúde,
incluídos os planos odontológicos, sem prejuízo de outros dispositivos
aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 134. É obrigatória a notificação do consumidor, de forma
prévia e individualizada, em caso de descredenciamento de hospitais,
clínicas, laboratórios, médicos e assemelhados.

§ 1º A comunicação deve ser realizada no prazo mínimo de 24
(vinte e quatro) horas anteriores ao descredenciamento, por telefone,
mensagem de texto SMS, aplicativo de mensagens instantâneas, e-mail ou
qualquer outro meio, físico ou eletrônico, previamente autorizado pelo
consumidor.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 135. As operadoras de planos de saúde ou de seguro-saúde
são obrigadas a efetuar a procura por vagas, dentro das especialidades
oferecidas, nas unidades hospitalares conveniadas.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 136. As operadoras de planos de saúde ou de seguro-saúde,
nos exames e procedimentos médicos que necessitem de autorização prévia,
são obrigadas a concluir a análise nos seguintes prazos, a contar do momento
do protocolo:

I - 24 (vinte e quatro) horas, quando se tratar de paciente com 60
(sessenta) anos de idade ou mais;

II - 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de paciente com
menos de 18 (dezoito) anos de idade; e

III - 72 (setenta e duas) horas, nos demais casos.
§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica aos exames e

procedimentos de emergência ou urgência, que deverão ser imediatamente
autorizados.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C, D
ou E, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 137. As operadoras de planos de saúde ou de seguro-saúde
são obrigadas a fornecer livro ou publicação contendo informações sobre o
plano contratado, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - tabela de preços das demais opções de planos existentes e os
respectivos tipos de cobertura assistencial;

II - prazos de carência;
III - especialidades médicas; e
IV - nome, endereço e telefones dos médicos e estabelecimentos

da rede credenciada.
§ 1º O livro ou publicação deverá ser entregue no ato de contratação

do plano e reenviado, através de carta simples para o endereço do
consumidor ou por e-mail, em caso de alterações da rede credenciada,
mediante solicitação do consumidor.

§ 2º O site da operadora na internet deverá conter versão eletrônica
atualizada do livro.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,

sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 138. As operadoras de planos de saúde ou de seguro-saúde,
em caso de negativa de cobertura total ou parcial de procedimento médico,
cirúrgico ou de diagnóstico, bem como de atendimento, tratamento ou
internação, são obrigadas a entregar ao consumidor, imediatamente e
independentemente de sua solicitação, declaração escrita, contendo:

I - comprovante da negativa ou recusa de cobertura, em que
constarão, além do nome do cliente e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa,
vedado o emprego de códigos, expressões vagas ou abreviações obscuras;
e

b) a razão social, o número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) e o endereço completo da operadora;

II - uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.
§ 1º Será observado o disposto no caput, ainda que a negativa ou

recusa tenha se baseado em lei ou cláusula contratual.
§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 139. O consumidor em estado de convalescência que dificulte
ou impeça a solicitação ou o recebimento de documentos e declarações
referentes a plano ou seguro-saúde, não será obrigado a se deslocar ao local
de atendimento da operadora.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, desde que comprovem a
condição do consumidor em estado de convalescência, poderão receber ou
solicitar documentos e declarações, independentemente de procuração ou
autorização:

I - qualquer parente, por consanguinidade ou afinidade, nos termos
da Lei civil; ou

II - o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), devendo comprovar legítimo interesse no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados da cessação da causa impeditiva do
comparecimento pessoal de seu cliente.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção XIX
Salões de Beleza e Cabeleireiros

Art. 140. Os salões de beleza, cabeleireiros e estabelecimentos
similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao
disposto nesta Seção.

Art. 141. Os consumidores podem optar pela utilização de
aparelhos, instrumentos e utensílios próprios, quando equivalentes aos
utilizados pelo fornecedor.

§ 1º O disposto no caput não abrange aparelhos, instrumentos ou
utensílios que exijam instruções especiais de uso, em desacordo com as
técnicas habitualmente utilizadas pelo fornecedor, que poderá, nesses casos,
negar-se a utilizá-los.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 142. Os fornecedores sujeitos às disposições desta Seção
devem afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS,
INSTRUMENTOS OU UTENSÍLIOS TRAZIDOS PELOS
CLIENTES”; e
II - “O FORMOL É CONSIDERADO CANCERÍGENO
PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
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Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XX
Seguros de Automóveis

Art. 143. As seguradoras de automóveis, sem prejuízo de outros
dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 144. É assegurado ao consumidor o direito de livre escolha
das oficinas mecânicas e reparadoras para fins de cobertura de danos ao
veículo segurado ou a veículos de terceiros.

§ 1º O direito de livre escolha estende-se ao terceiro envolvido no
sinistro a ser ressarcido pela seguradora.

§ 2º Não havendo consenso entre o terceiro e o segurado, a
seguradora deverá respeitar o direito de livre escolha de cada um, para o
reparo de seus veículos separadamente.

§ 3º O direito de livre escolha envolve qualquer tipo de oficina de
automóveis, seja mecânica, de lanternagem, de pintura, de recuperação e
limpeza de interior, ou outras do gênero, desde que legalmente constituída
como pessoa jurídica, com alvará de licença e funcionamento, inscrição
definitiva como contribuinte estadual e municipal, licença ambiental e
licença do corpo de bombeiros.

§ 4º As centrais de atendimento das seguradoras e demais
fornecedores que prestem serviços no setor de seguro de veículos devem
informar aos envolvidos, quando da abertura do sinistro, o direito de livre
escolha da oficina reparadora, sem que isso implique por si só na negativa
da indenização ou reparação, fazendo constar tal condição, ainda, em
destaque, no contrato firmado com o segurado.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 145. É vedado às seguradoras criar qualquer obstáculo ou
impor tratamento diferenciado em razão do exercício do direito de livre
escolha pelo segurado ou pelo terceiro envolvido, ficando proibida a
imposição de qualquer tipo de relação de oficinas que limite a escolha do
segurado ou do terceiro como condição para o conserto dos veículos.

§ 1º Considera-se obstáculo ou tratamento diferenciado, dentre
outras medidas, condicionar a aplicação de franquia reduzida ou de bônus
de franquia à escolha de oficinas referenciadas pela seguradora.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção XXI
Serviços Públicos

Art. 146. As concessionárias de serviços públicos, sem prejuízo
de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Parágrafo único. O disposto nesta Seção não afasta a aplicação de
normas básicas de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário
dos serviços públicos e das normas correlatas expedidas pela agência
reguladora competente, aplicando-se, em qualquer caso, a norma mais
benéfica ao consumidor.

Art. 147. As concessionárias de serviços públicos são obrigadas a
disponibilizar pontos de pagamento de faturas e cobranças em número
compatível com o número de usuários, nos seguintes quantitativos mínimos:

I - 4 (quatro) pontos de pagamento, nos municípios com até
10.000 (dez mil) usuários;

II - 8 (oito) pontos de pagamento nos municípios com até 20.000
(vinte mil) usuários;

III - 12 (doze) pontos de pagamento nos municípios com até
30.000 (trinta mil) usuários;

IV - 16 (dezesseis) pontos de pagamento nos municípios com até
40.000 (quarenta mil) usuários;

V - 20 (vinte) pontos de pagamento nos municípios com até
50.000 (cinquenta mil) usuários; e

VI - 24 (vinte) pontos de atendimento, nos municípios com mais
de 50.000 (cinquenta mil) usuários, sendo acrescidos 2 (dois) pontos de
pagamento a cada fração igual ou inferior a 5.000 (cinco mil) usuários.

§ 1º As concessionárias poderão atender aos quantitativos
estabelecidos no caput mediante pontos de pagamento próprios ou rede
bancária credenciada, incluindo casas lotéricas.

§ 2º É vedada a cobrança de multas e juros de mora ou a interrupção
do serviço por falta de pagamento, em caso de descumprimento do
quantitativo mínimo de pontos de pagamento.

§ 3º Os pontos de pagamento previstos no caput deverão observar
todos os direitos do consumidor instituídos, em especial os direitos de
prioridade e acessibilidade de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com
deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou comprometida.

§ 4º O tempo máximo de espera nos pontos de pagamento é de:
I - até 15 (quinze) minutos, em dias normais de atendimento; e
II - até 30 (trinta) minutos, nos 5 (cinco) primeiros dias úteis de

cada mês ou em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados.
§ 5º No momento de sua chegada, o consumidor receberá senha ou

protocolo, com número de ordem, data e horário.
§ 6º É obrigatória a instalação de relógio, em local visível ao

consumidor, preferencialmente na entrada do estabelecimento, a fim de
possibilitar a avaliação do cumprimento ao disposto no § 4º.

§ 7º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 148. As concessionárias de serviços públicos ficam obrigadas
a informar ao consumidor sobre qualquer suspensão provisória ou alteração
de ordem técnica no fornecimento do serviço, em prazo não inferior a 7
(sete) dias de sua realização.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às hipóteses de suspensão
não programada do serviço, decorrentes de força maior ou de outro
acontecimento imprevisível, devendo as concessionárias, nesses casos,
informar ao consumidor, em até 2 (duas) horas após suspensão:

I - a causa da suspensão do serviço;
II - as áreas abrangidas pela suspensão do serviço; e
III - a previsão de retorno.
§ 2º A informação de que trata o §1º poderá ser feita no site da

concessionária, mediante aviso na página inicial.
§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B ou C,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 149. A interrupção no fornecimento de serviços públicos,
por motivo de inadimplência, deve ser informada ao consumidor em prazo
não inferior a 15 (quinze) dias de sua efetivação, mediante correspondência
enviada especialmente para este fim, contendo:

I - nome, telefone, site, endereço e logotipo da concessionária, a
expressão “urgente” e a identificação do consumidor;

II - o período de fornecimento de serviços a que corresponde a
falta de pagamento e a iminência da operação de interrupção;

III - o procedimento para quitação do débito; e
IV - o procedimento para requerer o reestabelecimento, caso o

fornecimento dos serviços seja efetivamente interrompido.
§ 1º A operação de interrupção do fornecimento do serviço público,

por motivo de inadimplência, somente poderá efetivar-se de segunda à
sexta-feira, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, salvo se outro horário for
combinado previamente com o consumidor.

§ 2º Em caso de quitação ou parcelamento administrativo do débito,
as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a restabelecer o
fornecimento em até 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3º As concessionárias de serviços públicos manterão, à vista do
consumidor, em cada unidade de atendimento ao público, tabela de
informação de encargos e ônus incidentes em caso de inadimplência.
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§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Seção XXII
Shows e Eventos

Art. 150. Os shows e eventos culturais, artísticos ou desportivos
realizados no Estado de Maranhão, com venda de ingressos ou bilhetes,
sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto
nesta Seção.

Art. 151. É obrigatório a divulgação do tempo de duração estimado
do show ou evento e a classificação de idade.

§ 1º Caso o show ou evento compreenda a apresentação de mais
de um artista ou grupo, é obrigatória a divulgação do tempo estimado de
cada atração.

§ 2º As informações de que trata este artigo deverão constar em
uma das faces dos ingressos e no material publicitário utilizado para a
divulgação do show ou evento, tais como panfletos, outdoors, faixas e
painéis.

§ 3º Considera-se infração ao disposto neste artigo os casos em
que a duração do show ou evento tenha sido inferior a 70% (setenta por
cento) do tempo divulgado, salvo se decorrente de força maior ou de outro
acontecimento imprevisível.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 152. É obrigatória a divulgação antecipada do cancelamento
do show ou evento nos mesmos meios de publicidade utilizados para a
divulgação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º É direito do consumidor, em caso de cancelamento do show
ou evento, a imediata devolução do valor integral do ingresso ou bilhete,
com os encargos eventualmente cobrados.

§ 2º Em caso de inobservância do prazo disposto no caput, o valor
integral de devolução do ingresso ou bilhete de que trata o §1º será acrescido
de 50% (cinquenta por cento).

§ 3º O disposto no §2º não se aplica aos cancelamentos decorrentes
de força maior ou outro acontecimento imprevisível, ocorrido nas 72 (setenta
e duas) horas anteriores ao início do show ou evento, hipótese em que será
devida a devolução simples do valor do ingresso ou bilhete.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 153. O fornecedor sujeito às disposições desta Seção deve
afixar, na entrada do show ou evento, cartaz contendo informações sobre
a empresa contratada para prestar serviços de segurança privada, com os
seguintes dados:

I - razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço e telefone da empresa de segurança
privada; e

.II - número do Alvará de Autorização de Funcionamento ou do
Alvará de Revisão de Autorização de Funcionamento da empresa de
segurança privada, emitido pelo Departamento de Polícia Federal.

§ 1º As informações mencionadas neste artigo também serão
disponibilizadas por meio digital, caso o fornecedor utilize mídias sociais,
aplicativos, sites e similares para a divulgação do show ou evento.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Seção XXIII
Supermercados e Padarias

Art. 154. Os mercados, supermercados, hipermercados, mercearias,
empórios, padarias, lojas de delicatéssen, lojas de conveniência e

estabelecimentos similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis,
atenderão ao disposto nesta Seção.

Art. 155. O fornecedor de produtos fracionados é obrigado a
informar ao consumidor o valor do produto por unidade de medida.

§ 1º Para efeitos deste artigo considera-se produto fracionado
aquele embalado ou medido sem a presença do consumidor, com conteúdo
nominal predeterminado durante o processo de fracionamento ou pesagem.

§ 2º Para indicação do preço na forma deste artigo, deve-se utilizar
unidade de medida e ordem de grandeza idênticas em relação aos produtos
de mesmo gênero.

§ 3º No caso da venda em embalagens contendo mais de uma
unidade do mesmo produto, além da indicação referida no caput, deverá
constar a indicação do preço unitário.

§ 4º É obrigatória a disponibilização de balança digital, devidamente
aferida nos termos da legislação aplicável, para conferência do peso dos
produtos fracionados, em local visível e de fácil acesso ao consumidor.

§ 5º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o
estabelecimento infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas
Faixas Pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de
outras sanções previstas neste Código.

Art. 156. A oferta de produtos para consumo imediato, entendidos
como aqueles que devam ser consumidos assim que disponibilizados ao
consumidor, deverá indicar tal circunstância.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará
o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias
A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 157. A oferta de produtos indicados às pessoas com diabetes,
com intolerância à lactose, ou com dieta de restrição ao glúten, deverá ser
feita em local único, específico e de destaque, nos estabelecimentos que
possuam 5 (cinco) ou mais caixas de atendimento.

§ 1º O fornecedor deverá reservar setor, corredor, gôndola, prateleira
ou quiosque exclusivo para a oferta dos produtos de que trata este artigo.

§ 2º Os produtos alimentícios indicados às pessoas com diabetes
referem-se aos especialmente elaborados sem adição de açúcar, devendo o
local a eles destinado conter o seguinte aviso:

“PRODUTOS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - INDICADOS
PREFERENCIALMENTE PARA DIABÉTICOS”.

§ 3º Os produtos alimentícios indicados às pessoas com intolerância
à lactose referem se aos especialmente elaborados sem adição de lactose,
devendo o local a eles destinado conter o seguinte aviso:

“PRODUTOS SEM LACTOSE - INDICADOS
PREFERENCIALMENTE PARA OS INDIVÍDUOS QUE
POSSUEM INTOLERÂNCIA À LACTOSE”.

§ 4º Os produtos alimentícios indicados às pessoas com dieta de
restrição ao glúten referem-se aos que não contém glúten em sua
composição, devendo o local a eles destinado conter o seguinte aviso:

“PRODUTOS SEM GLÚTEN - INDICADOS
PREFERENCIALMENTE PARA OS INDIVÍDUOS QUE
POSSUEM DIETA DE RESTRIÇÃO AO GLÚTEN”.

§ 5º Em caso de divergência entre a composição do produto e as
informações prestadas no rótulo, os estabelecimentos sujeitos às disposições
desta Seção ficam exonerados de responsabilidade, exceto nos casos de
produtos de fabricação própria.

§ 6º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 158. A oferta de produtos alimentícios especialmente
elaborados sem a utilização de produtos químicos, agrotóxicos e organismos
geneticamente modificados deverá ser feita em local único, específico e de
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destaque, nos estabelecimentos que possuam 5 (cinco) ou mais caixas de
atendimento.

§ 1º O fornecedor deverá reservar setor, corredor, gôndola, prateleira
ou quiosque exclusivo para a oferta dos produtos de que trata este artigo,
devendo o local a eles destinado conter o seguinte aviso:

“PRODUTOS LIVRES DE PRODUTOS QUÍMICOS,
AGROTÓXICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS”.

§ 2º Para os fins deste artigo, adota-se a definição de agrotóxico
estabelecida no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 12.753, de 21 de janeiro
de 2005.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 159. É obrigatória, nos estabelecimentos que disponham de
10 (dez) ou mais caixas de atendimento, a instalação de painel indicativo
com o total de caixas de atendimento disponíveis e em efetiva operação no
momento.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 160. É obrigatória, nos estabelecimentos que disponham de
10 (dez) ou mais caixas de atendimento, a disponibilização de atendimento
preferencial, devidamente identificado, aos consumidores que utilizam
sacolas ecológicas de uso retornável para acondicionar suas compras.

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, deverá ser reservado um
mínimo de 10% (dez por cento) dos caixas para atendimentos dos clientes
referenciados no caput.

§ 2º O atendimento preferencial aos consumidores que utilizam
sacolas ecológicas de uso retornável não poderá prejudicar o atendimento
aos idosos, às gestantes, às pessoas com deficiência ou com crianças de
colo.

§ 3º Entende-se por sacolas ecológicas de uso retornável aquelas
confeccionadas com:

I - materiais recicláveis;
II - tecidos;
III - lona; ou
IV - quaisquer outros materiais de uso contínuo.
§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 161. A comercialização de pães somente pode ser feita a
peso.

§ 1º A pesagem deverá ser realizada no momento da comercialização,
na presença do consumidor, em balança apropriada, com indicação do
peso e preço a pagar, devidamente aferida pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), conforme
normativos específicos do órgão.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de
pães industrializados, cuja embalagem apresente indicação de quantidade
padronizada.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A ou B, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 162. Os carrinhos, cestas e utensílios para acondicionamento
de compras e as cadeirinhas para bebê acopladas nos carros de compras
devem ser higienizados periodicamente.

§ 1º O processo de higienização deverá garantir a eliminação dos
microrganismos nocivos à saúde humana e dos resíduos acumulados nos
objetos mencionados no caput.

§ 2º O intervalo de higienização de que trata o caput deverá ser de,
no máximo, 3 (três) dias.

§ 3º É obrigatória a afixação de placa na cadeirinha de bebê, contendo
informações acerca do dia, mês e ano da última higienização.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou
C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 163. É vedada a utilização de caixas de papelão ondulado
para embalar produtos alimentícios adquiridos pelos consumidores.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 164. É obrigatória a afixação de cartaz, próximo ao local de
venda de álcool líquido, informando sobre os riscos decorrentes do manuseio
incorreto do produto.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XXIV
Telefonia, Internet e TV por Assinatura

.
Art. 165. As empresas de telefonia fixam ou móvel, de internet

banda larga ou de TV por assinatura, que prestem serviços a consumidores
domiciliados no Estado de Maranhão, sem prejuízo de outros dispositivos
aplicáveis, atenderão ao disposto nesta Seção.

Parágrafo único. O disposto nesta Seção não afasta a aplicação
das normas correlatas expedidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), aplicando-se, em qualquer caso, a norma mais
benéfica ao consumidor.

Art. 166. O tempo máximo de espera para atendimento presencial,
em lojas próprias, credenciadas ou autorizadas, é de:

I - até 15 (quinze) minutos, entre segunda-feira e sexta-feira; e
II - até 30 (trinta) minutos, nos sábados, domingos ou feriados,

caso o estabelecimento esteja em funcionamento.
§ 1º No momento de sua chegada, o consumidor receberá senha ou

protocolo, com número de ordem, data e horário.
§ 2º É obrigatória a instalação de relógio, em local visível ao

consumidor, preferencialmente na entrada do estabelecimento, a fim de
possibilitar a avaliação do cumprimento ao disposto neste artigo.

§ 3º Os estabelecimentos poderão oferecer ao consumidor a
modalidade de atendimento agendado.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 167. As ligações realizadas pelo consumidor devem estar
individualmente discriminadas na fatura correspondente, que conterá as
seguintes informações:

I - data da ligação;
II - horário da ligação;
III - duração da ligação;
IV - telefone chamado; e
V - valor devido.
§ 1º É proibida a cobrança de ligações realizadas há mais de 60

(sessenta dias) e não incluídas na fatura do período correspondente.
§ 2º O consumidor que pagar por ligações enquadradas na hipótese

do §1º tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

§ 3º É obrigatória a disponibilização ao consumidor de serviço de
atendimento telefônico gratuito que permita o acompanhamento dos gastos
de sua conta.

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias C, D ou
E, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.
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Art. 168. A nota fiscal de venda de aparelho de telefone celular

deve conter o código IMEI (International Mobile Equipment Identity) do
equipamento.

§ 1º Os caracteres devem ter tamanho proporcional aos dados
contidos no respectivo documento fiscal com o seguinte padrão:

“O CÓDIGO IMEI DESTE EQUIPAMENTO É
______________.”

§ 2º No momento da venda, deverá ser entregue ao consumidor um
informativo impresso com a seguinte expressão:

“É IMPORTANTE QUE VOCÊ TENHA
CONHECIMENTO DO CÓDIGO IMEI DE SEU
APARELHO DE TELEFONE CELULAR. PARA TANTO,
CONSULTE A SUA NOTA FISCAL OU DIGITE *#06# NO
TECLADO DO EQUIPAMENTO. EM CASO DE ROUBO,
FURTO OU PERDA, INFORME À OPERADORA O
NÚMERO DO CÓDIGO IMEI PARA BLOQUEIO E
INUTILIZAÇÃO DO APARELHO”.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 169. As empresas de telefonia fixa ou móvel, que atuem no
Estado de Maranhão,  deverão afixar, em seus estabelecimentos e pontos
de venda, cartaz com os seguintes dizeres:

“O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR O BLOQUEIO DE
CHAMADAS

NÃO IDENTIFICADAS, CONFORME ESTABELECIDO
PELA

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
(ANATEL)”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XXV
Transporte de Passageiros

.
Art. 170. É obrigatória, no transporte intermunicipal de

passageiros, a identificação das bagagens que não fiquem diretamente em
poder do consumidor.

§ 1º A identificação será feita por meio de uma etiqueta adesiva
padronizada, que deverá ser afixada na bagagem, em local de fácil
visualização.

§ 2º A etiqueta de identificação deverá conter, de forma legível, as
seguintes informações:

I - o nome do passageiro;
II - o número do documento oficial de identificação;
III - o local, data e hora de embarque e o respectivo destino; e
IV - caso existam, os números do bilhete de passagem e da poltrona

em que o
responsável pela bagagem esteja sentado.
§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator

à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A ou B,
sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 171. É obrigatória, nos serviços de mototaxi, a disponibilização
de touca descartável para o passageiro.

§ 1º O prestador pode se negar a iniciar o serviço se o passageiro
se recusar a utilizar a touca descartável.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica nas hipóteses em que o
passageiro disponha de capacete próprio.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa Pecuniária A, sem
prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.

Art. 172. O fornecedor de serviços de transporte intermunicipal
de passageiros deve afixar, nos seus pontos de venda de passagens e nos
veículos da frota cartaz contendo informações gerais sobre a cobertura
securitária, incluindo:

I - os tipos de cobertura e os valores correspondentes;
II - as indenizações por morte e invalidez permanente; e
III - as coberturas para tratamento médico e despesas

complementares.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo

sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, na Faixa
Pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Seção XXVI
Veículos

Art. 173. As montadoras, importadoras e concessionárias de
veículos automotores cujos produtos se tornem objeto de recall ficam
obrigadas a informar, por meio de carta enviada ao endereço dos
consumidores, o defeito e suas implicações, além do procedimento a ser
realizado, seu tempo de duração e o endereço onde será feito o reparo.

§ 1º Considera-se recall a comunicação feita ao consumidor sobre
a periculosidade que os veículos apresentem após sua introdução no
mercado de consumo, com vistas a preservar a saúde e a segurança do
usuário e de terceiros.

§ 2º O envio da carta a que se refere o caput deste artigo não
dispensa as montadoras, importadoras e concessionárias de comunicar o
fato, por meio de anúncios publicitários, na imprensa, no rádio e na televisão.

§ 3º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C, D
ou E, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas
neste Código.

Art. 174. As montadoras, importadoras e concessionárias de
veículos automotores estão obrigadas a fornecer carro reserva similar ao do
cliente, no caso de o automóvel ficar parado por mais de 10 (dez) dias úteis
por falta de peças originais ou por qualquer outra impossibilidade de
realização do serviço.

§ 1º A obrigação disposta no caput somente é válida durante o
prazo da garantia contratada para o veículo, independentemente de o
serviço ser realizado de forma gratuita ou onerosa.

§ 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias B, C ou
D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste
Código.

Art. 175. As montadoras, importadoras e concessionárias de motos,
motocicletas, motonetas e cinquentinhas são obrigadas a ofertar o curso de
formação de condutores em motos.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 176. É obrigatória a inclusão da referência à placa alfanumérica
do veículo, conforme registro junto ao Detran-MA, em todos os anúncios
de venda ou troca de veículos automotores usados, qualquer que seja sua
forma ou meio de comunicação.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 177. É direito do consumidor escolher o prestador de serviços
responsável pela transferência e despachos referentes à compra e à venda
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de veículos automotores, sendo vedada a cobrança, pelas concessionárias,
de taxas de despachante vinculada à venda desses produtos.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

Art. 178. As concessionárias de veículos automotores deverão
afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres:

I - “O CONSUMIDOR COM ENFERMIDADES DE
CARÁTER IRREVERSÍVEL TEM DIREITO À ISENÇÃO
DE TRIBUTOS. SOLICITE INFORMAÇÕES AO
VENDEDOR”;
II - “É DIREITO DO CONSUMIDOR ESCOLHER O
PRESTADOR DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES”;
e
III - “EM CASO DE VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO
MÁXIMO DE 30 DIAS, É GARANTIDA AO
CONSUMIDOR UMA DAS SEGUINTES
ALTERNATIVAS: A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR
OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO; A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA
QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA,
SEM PREJUÍZO DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS;
OU O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO”.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo
sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas
Pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções
previstas neste Código.

TÍTULO II
PENALIDADES

Art. 179. As infrações às normas previstas neste Código ficam
sujeitas às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de outras de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de

atividade;
XI - intervenção administrativa; e,
XII - imposição de contrapropaganda.
§ 1º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente,
em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º A fiscalização das microempresas e empresas de pequeno
porte deverá ter caráter prioritariamente orientador, quando a situação ou
a atividade desenvolvida, por sua natureza e grau de risco, for compatível
com esse procedimento.

§ 3º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de
autos de infração contra microempresas e empresas de pequeno porte,
salvo na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização.

§ 4º A inobservância do critério de dupla visita de que trata o §3º
implica nulidade do auto de infração.

Art. 180. A penalidade de multa será fixada de acordo com as
seguintes faixas pecuniárias:

I - Faixa Pecuniária A: de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$
10.000,00 (dez mil reais);

II - Faixa Pecuniária B: de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um
centavo) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

III - Faixa Pecuniária C: de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um
centavo) a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

IV - Faixa Pecuniária D: de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um
centavo) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e

V - Faixa Pecuniária E: de 1.000.000,01 (um milhão de reais e um
centavo) a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

§ 1º As faixas pecuniárias aplicáveis a cada tipo de estabelecimento,
graduadas de acordo com a natureza e gravidade da infração, encontram-se
definidas em dispositivos específicos deste Código.

§ 2º As faixas pecuniárias estabelecidas neste artigo serão atualizadas
anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ou índice previsto e legislação federal que venha a substituí-lo.

Art. 181. Para fins de dosimetria da penalidade de multa, a
autoridade administrativa competente, observados os limites máximos e
mínimos das faixas pecuniárias para cada tipo de infração, levará em
consideração os seguintes critérios:

I - porte e capacidade econômica do estabelecimento;
II - natureza e extensão do dano;
III - vantagem auferida;
IV - quantitativo de consumidores potencial ou efetivamente

lesados;
V - reincidência;
VI - outros critérios específicos previstos na legislação vigente

para o tipo de
estabelecimento infrator e para a natureza da infração; e
VII - demais circunstâncias da infração.
Parágrafo único. Poderá ser convertida em penalidade de

advertência por escrito a infração punível com multa na Faixa Pecuniária
A, isolada ou cumulativamente, desde que o infrator não seja reincidente,
na mesma infração, nos últimos 12 (doze) meses, e a autoridade, a seu
exclusivo critério, entenda esta providência como mais educativa.

Art. 182. Os valores decorrentes da aplicação das penalidades de
multa previstas no art. 180 serão revertidos em favor do Fundo Estadual
de Defesa do Consumidor, nos termos do Capítulo III do Título III.

Art. 183. O pagamento da penalidade de multa poderá ser efetuado
até a data de vencimento expressa na notificação de infração, por 80%
(oitenta por cento) do seu valor.

Art. 184. As penalidades de multa deverão ser pagas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação de infração.

Art. 185. Cabe recurso ao órgão administrativo responsável pela
aplicação da multa dentro do prazo para pagamento da penalidade.

Parágrafo único. A admissibilidade do recurso administrativo
independe de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens.

Art. 186. A aplicação das penalidades previstas nesta Seção dar-
se-ão em conformidade com o previsto nos arts. 55 a 60 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990),
mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa.

TÍTULO III
SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 187. O Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor,
integrado por entidades públicas estaduais e municipais e por entidades
privadas cuja competência ou objeto social se relacione, direta ou
indiretamente, com interesses fundamentais consumeristas, tem por
objetivo a prestação de assistência ao consumidor, educando-o, orientando-
o e assessorando-o no encaminhamento de suas reclamações, bem como
nos seus direitos e obrigações, e, quando necessário, patrocinando as suas
pretensões junto a pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado,
nos termos da legislação aplicável à espécie.
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CAPÍTULO II

CADASTROS ESTADUAIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 188. O Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de
Consumo tem por objetivo fazer o controle social da saúde e segurança
dos consumidores de produtos e serviços colocados no mercado, no âmbito
do órgão estadual, destinado, por lei, à orientação, defesa e fiscalização da
relação de consumo.

§ 1º Os dados do Cadastro auxiliarão o Poder Público e os
fornecedores na atuação preventiva e dirigida à educação dos consumidores
e na adequação de produtos e serviços.

§ 2º A redução dos riscos decorrentes da relação de consumo
pressupõe a adoção de um conjunto integrado de medidas do Poder Público,
da iniciativa privada e da sociedade civil.

Art. 189. O Cadastro será responsável pelo levantamento, registro
e análise das informações sobre acidentes de consumo, sem prejuízo do
registro e alimentação de sistemas próprios dos órgãos setoriais, inclusive,
para fins estatísticos, fiscalizatório, e de orientação especial, permanente
ou temporariamente.

Parágrafo único. As informações sistematizadas serão
encaminhadas aos órgãos públicos competentes e aos respectivos
representantes dos consumidores e categorias dos fornecedores de bens e
serviços, a fim de subsidiá-los na atuação preventiva e dirigida educação
dos consumidores e na adequação de produtos e serviços.

Art. 190. Os órgãos públicos competentes poderão expedir
notificações aos fornecedores para que prestem informações sobre questões
relativas à periculosidade e nocividade dos produtos ou serviços oferecidos.

Art. 191. Os órgãos estaduais de defesa do consumidor são
obrigados a publicar, anualmente, o cadastro com nome e razão social dos
fornecedores e prestadores de serviços infratores de legislação de defesa
do consumidor, fazendo constar o número total de reclamações registradas
no período definido.

CAPÍTULO III
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE

DIFUSOS

Art. 192. O Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos
(FEPDD -MA) e seu Conselho Gestor, integram a estrutura organizacional
da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular -
SEDIHPOP.

Art. 193. Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos tem
por finalidade:

I - o fortalecimento da atuação dos órgãos públicos de proteção e
defesa do Consumidor, favorecendo a eficácia de suas ações mediante a
imposição da sanção de multa para a prevenção e repressão às infrações
contra o direito do consumidor;

II - proporcionar recursos complementares para a execução de
programas projetos vinculados à Política Estadual de Proteção e Defesa
do consumidor; e

III - a reparação dos danos causados ao consumidor por infrações
à ordem econômica ou infrações a quaisquer outros de seus interesses
difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Art. 194. Constituem recursos do Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos o produto da arrecadação:

I - recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes das
condenações, multas ou indenizações, determinadas ou aplicadas em razão
de quaisquer ações judiciais, que impliquem a obrigação de ressarcir danos
morais ou patrimoniais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos, excetuando-se os dirigidos aos consumidores em
razão de Fundo específico;

II - de percentuais das compensações, indenizações e multas,
estabelecidas em termos de ajustamento de conduta celebrados pelo
Ministério Público ou resultantes de condenações em ações civis públicas,
que tenham por objeto compensar, reparar, conservar ou prevenir danos
aos bens, a valores e a interesses descritos no artigo anterior;

III - rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do Fundo;

IV - dotações orçamentárias a ele destinado;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes

celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais
ou estrangeiras;

VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

VII - transferências específicas do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, nos termos da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e de
outros Fundos correlatos;

VIII - outros recursos que lhe forem destinados
IX- das multas em decorrência de práticas infracionais capituladas

na legislação do consumidor;
X - das multas resultantes do não cumprimento de obrigações

assumidas em compromisso de ajustamento de conduta, firmado perante
órgãos públicos legitimados de proteção e defesa do consumidor.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos – FEPDD- MA, serão depositados e movimentados em
instituição financeira oficial federal.

Art. 195. Os recursos arrecadados pelo FEPDD -MA, serão
aplicados:

I - ações voltadas à recuperação de danos causados aos direitos ou
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - contratação de consultorias e assessorias voltadas para o
desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados a defesa e
proteção dos direitos difusos dos cidadãos maranhenses, com a finalidade
de aprimorar a qualidade e a produtividade dos mesmos;

III - promoção de eventos educativos e científicos relacionados
aos direitos difusos;

IV - promoção de campanhas de divulgação dos direitos difusos;
V - no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnico

científicos, necessários à instrução de procedimentos administrativos,
inquéritos civis ou ações civis públicas, instaurados para apuração de
fatos lesivos a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

VI - outras atividades voltadas para a proteção e defesa dos direitos
difusos no Estado do Maranhão.

Art. 196. O FEPDD -MA será gerido pelo seu Conselho Estadual
Gestor (CEG-MA), órgão colegiado composto pelos seguintes membros:

I - o Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular - SEDIHPOP, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento;

III - um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo;
V - um representante do Ministério Público;
VI - dois representantes que atenderem ao disposto no inciso V,

alíneas “a” e “b” do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho 1985.
§ 1º - Os membros referidos nos incisos I a V deste artigo são

membros natos e o referido no inciso VI terão mandatos de 02 (dois) anos
podendo ser reconduzidos por igual período.

§ 2º - Em caso de impedimento do presidente do Conselho Gestor,
a presidência será exercida pelo representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento.

Art. 197. Compete ao CEG-MA:
I - gerir e aplicar os recursos do Fundo Estadual de Proteção dos

Direitos Difusos - FEPDD;
II - aprovar o plano de trabalho do Fundo, obedecido o disposto

no art. 3º, bem como acompanhar a sua execução;
III - aprovar a prestação de contas do Fundo.
§ 1º - O Conselho Gestor fará publicar trimestralmente o

demonstrativo das captações de recursos e suas aplicações.
§ 2º - Fica criada uma Secretaria Executiva com a finalidade de

estudar as matérias que lhe forem submetidas, sobre elas emitindo parecer
conclusivo.

§ 3º - O Conselho Gestor poderá requisitar, através da Secretaria
Executiva, técnicos representantes da Administração Pública Estadual,
quando necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.
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TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 198. A “Cartilha Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor”, publicação oficial do Estado de Maranhão, a ser elaborada
e distribuída por entidades e órgãos da Administração Pública Estadual,
conterá, em linguagem simples e acessível, o resumo de todos os direitos
previstos neste Código, servindo de manual de consulta e orientação
geral aos consumidores.

Art. 199. Dia 15 de março, fica instituído o “ Dia Estadual do
Consumidor.”

Parágrafo único. O dia referido no caput tem por objetivo
divulgar os direitos previstos no Código Estadual de Defesa do
Consumidor do Maranhão, de forma a ampliar o conhecimento da
população sobre o tema e estimular o desenvolvimento de políticas
públicas de proteção e defesa do consumidor.

Art. 200. As normas de proteção e defesa do consumidor a
serem aprovadas no âmbito do Estado do Maranhão dar-se-ão por
alteração ao presente Código.

Art. 201. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente
Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 202. Este Código entra em vigor após 90 dias da data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 17 de abril de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman, ao Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho,
Procurador Geral de Justiça do Maranhão.”

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman ao Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador
Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” São Luís, 24 de abril de 2019. - Andreia Martins Rezende
- Deputada Estadual - Primeira Secretária

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba
Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.

Art. 1º – Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
João do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba Meu Boi dos
Sotaques da Baixada e Costa de Mão, com sede à Rua da Palma, nº 337
– São Luís (MA).

Parágrafo único – Será concedida 11 (onze) placas alusivas
ao evento, aos Senhores Mestres da Cultura Tradicional Popular
integrantes da instituição homenageada, na forma seguinte:

I – João Batista Gonçalves Fonseca;
II - Raimundo Nonato Coelho;
III – Felipe Fonseca;
IV – Raimundo Miguel Ferreira;
V – José de Jesus Figueiredo;
VI – Manuel Ferreira;
VII – Victor Hermínio Castro;
VIII – Vicente Neves;
XIX – Benedito Fonseca Teixeira;
X – Inácio Loiola Campos;

XI – João Florismar Mendes.
Art. 2º – Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de

sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de abril de 2019. - DETINHA -
DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto tem o condão de premiar uma instituição,
cujo objetivo ao longo dos dezesseis anos de existência, tem sido
promover o fortalecimento e a preservação da brincadeira do Bumba
Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão, além de zelar pela
guarda da educação da cultura popular e do patrimônio no Maranhão.

O Bumba Meu Boi, ou simplesmente Boi, nos seus mais
diversos sotaques, é a mais recorrente e conhecida manifestação da
cultura do povo do Estado Maranhão.

O Sotaque da Baixada é típico da Baixada Maranhense, tem
um som mais leve e suave com pandeiros e matracas, o sotaque Costa
de Mão é típico da região de Cururupu, litoral ocidental maranhense,
tem um ritmo cadenciado ao som de pandeiros tocados com as costas
da mão, essa brincadeira não pode desaparecer dos terreiros juninos, e,
merece de nós toda a atenção para salvaguardar e promover os Bois
que ainda matêm “vivo” esse sotaque.

A Central de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa
de Mão, instituição cultural, merecedora de tão relevante comenda,
representa um dos mais encantadores presentes que a história deu à
população maranhense, os festejos juninos.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, ao tempo em que espero que a mesma mereça por parte de
Vossas Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de abril de 2019. - DETINHA -
DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 227 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação da Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, solicitando que informe a esta Casa ,os critérios para a
elaboração do Edital do processo seletivo para a contratação de 2.500
professores, em caráter emergencial para a rede pública de ensino
estadual, haja vista a utilização política do seletivo em diversas regiões
do Estado, ocasionando desinformação e transtornos a alunos e
professores .

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 24 de abril de 2019. - Rigo Teles   - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.04.19
EM: 24.04.19

REQUERIMENTO Nº 228 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a
Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada
Mensagem de Pesar aos familiares do Sr. João Pereira Serra, Vereador
do Município de Maranhãozinho, popularmente conhecido como
“Jango”, cuja vida foi tirada de forma trágica, no dia 23 de abril do ano
em curso, no Município de Santa Luzia do Paruá.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2019 31
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão” em São Luís, 24 de abril de 2019. - DETINHA -
DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.04.19
EM: 24.04.19

REQUERIMENTO Nº 229 / 19

Sr. Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos à Comissão
de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo Dep. Felipe dos Pneus, a
realização de uma visita de inspeção na obra do Matadouro Público da
cidade de Açailândia-MA, a ser realizada por volta das 09:00 horas da
manhã do dia 16/05/2019, seguida por uma audiência pública envolvendo
a sociedade civil e os poderes constituídos, por volta das 14:00 horas,
na Câmara Municipal, com a finalidade de esclarecer aos entes
envolvidos a real situação da referida obra, além de realizar a construção
coletiva das alternativas de soluções deste problema. Referida obra,
apesar se ter sido iniciada com recurso do governo federal, e também
ter recebido aporte financeiro do governo do estado, encontra-se com
dificuldade de conclusão e utilização ao fim a que se destina,
permanecendo o município de Açailândia-MA carente de matadouro
municipal para atender a necessidade da cidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2019. -
Dep. Estadual Pastor Cavalcante

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 25.04.2019

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

INDICAÇÃO N° 634 / 19

Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após

ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Infraestrutura
do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO, no sentido de
que seja feita a terraplanagem da estrada vicinal que liga o povoado Santa
Luz à sede do município de Bom Jardim – MA, no total de 12 (doze)
quilômetros.

Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável, tornando o escoamento de
difícil acesso para não dizer quase impossível inclusive para tratores de
grande porte, conforme fotos em anexo.

A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças deste município em muito contribuirá com a melhoria da qualidade
das pessoas que ali vivem e residem, ensejando, por consequência, o
crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento humano da
comunidade, uma vez que há a necessidade urgente do escoamento da
produção daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 25 de abril de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 635 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flavio Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles;  e o
Reitor do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA),
solicitando que seja implantada uma unidade do Instituto de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) nas dependências da Unidade
escolar Santa Rita de Cassia em Santa Rita, que será cedido pelo poder
público municipal para a concretização da empreitada.

Com a implementação do supracitado instituto, será possível
reforçar o ensino profissionalizante fomentando a inclusão dos jovens da
cidade de Santa Rita e cidades próximas no mercado de trabalho.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 29 de abril de 2019- DEPUTADO ARISTON –
AVANTE.

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

INDICAÇÃO Nº 636 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, após reunião com o
Prefeito Luís Amovelar Filho e do vice-prefeito Domingos Alberto ambos
do Município de Coroatá – MA, requerer de Vossa Excelência, que seja
encaminhado e solicitado ao Executivo Estadual, através da Secretaria de
Estado de Infraestrutura - SINFRA, na pessoa do Secretário Clayton
Noleto, as benfeitorias do Programa Mais Asfalto do Governo do Estado
para os povoados Vila 7 de Setembro, Conceição, Bacabalzinho das
Vianas, Macaúba, Pau de Estopa e para o centro urbano de Coroatá,
locais estes que vem sofrendo com as frequentes chuvas.

Por esses e outros motivos faz-se jus a referida indicação.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,

em São Luís (MA). São Luís, 24 de abril de 2019. - Rafael Leitoa -
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Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

III – EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Algum Deputado deseja fazer uso do Pequeno
Expediente? Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, sem direito a
aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, que, aliás, a Mesa hoje está
quase boa, porque ainda tem um homem aí, que era para ter três mulheres,
mas parabéns a todos pela condução desta quinta-feira nossa. Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, imprensa, galeria, ouvintes e
colaboradores. Eu quero fazer o registro sobre a Comissão de Educação da
Casa, que ontem tivemos uma reunião em Paço do Lumiar, Comissão de
Educação, foi uma Audiência Pública, com bastante gente, mas uma reunião
tranquila. Nós ouvimos os reclames da população, dos professores, de
uma maneira geral. E quem pensava que ia ter algum tumulto, alguma coisa,
alguma desordem lá, eu quero até parabenizar, aproveitar a oportunidade
aqui, Deputado Edivaldo Holanda, o decano da Casa. Presidente, eu solicito
à Mesa que acabe com aquela reuniãozinha ali atrás.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Senhores Deputados, eu peço que respeitem o
orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Isso faz parte do
Regimento Interno da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Verdade, Deputado Hélio. Peço respeito ao
orador que está na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Principalmente
os... não são os mais velhos, os mais vividos, dias mais vividos. Então,
Deputado Edivaldo Holanda, ontem, nós tivemos a reunião, lá em Paço do
Lumiar, onde o seu colega Dutra é o prefeito. E nós sentimos a falta de um
representante da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar. E nós registramos
a ausência, porque não estávamos ali para agredir ninguém e nem para
difamar, nem para causar qualquer tipo de tumulto. A nossa missão lá era
exclusivamente intermediar a crise educacional estabelecida naquele
município. E é um município importante para o Estado do Maranhão,
importante para todos nós, porque faz parte da área metropolitana do
Maranhão. Então, a área metropolitana faz parte de São Luís. E nós, à
frente da Comissão de Educação desta Casa, temos que nos envolver
diretamente com os assuntos que se referem à educação. Então, fizemos
vários encaminhamentos, vamos finalizar o relatório aqui na comissão,
vamos ter a reunião com a promotora de Paço do Lumiar, a Dr.ª Raquel,
vamos fazer esse encaminhamento, vamos comunicar, vamos convidar a
Comissão de Educação Municipal daquele município, que é Paço do Lumiar,
para que nós realizemos aqui um encontro para ver se a gente consegue
chegar a um denominador comum. Nós vimos ontem, acompanhamos e
temos certeza de que os mais prejudicados vão ser os alunos que estão
quase 30 dias sem aula. Eu quero parabenizar o Deputado Adriano e o
Deputado Wellington do Curso. O Deputado Adriano, que foi o autor do
requerimento, o Deputado Wellington e eu, como presidente da Comissão
de Educação, fizemos essa audiência pública lá. Eu quero aqui parabenizar

a educação e todos os professores de lá. Não poderia ser diferente, são
professores que fazem parte da educação do nosso município de Paço do
Lumiar e do nosso estado do Maranhão. Então, se tratando de educação,
ficamos satisfeitos porque cada um fez o seu depoimento dentro de uma
linha de respeito, dentro de uma linha reivindicativa, dentro de uma linha
cobrando os seus direitos, os compromissos feitos com aquele município,
mais precisamente com o gestor. Ficou acordado no final que faremos uma
reunião com a comissão educacional daquele município, a Comissão de
Educação, com o Ministério Público, com o representante da OAB e o
representante do município. Nós estaremos hoje em contato com o prefeito
ou o Secretário de Educação para ver se a gente chega a um denominador
comum e acabamos de vez com aquela greve instalada lá, porque quem está
sendo prejudicado enormemente são os alunos que estão sem aula, o que
vai influenciar no calendário no final do ano, com certeza. Então, com a
responsabilidade que temos nessa Comissão de Educação, nós temos que
estar atentos a todos os problemas iguais a esse que está acontecendo em
Paço do Lumiar. Eu peço à Mesa, aqui, os registros desse Pequeno
Expediente, Senhor Presidente, e que nós possamos intervir no sentido de
intermediar. Eu sei que V.Ex.ª tem interesse naquela região, que é área
metropolitana, então que nós possamos intervir para ver se chega a um
denominador comum e finalize aquela greve que está prejudicando toda a
população de Paço do Lumiar, principalmente os alunos da rede municipal.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras, Senhores
Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, nós demos entrada nesta
Casa, nesta manhã, de uma Indicação que foi lida pela Mesa da Casa. E eu
quero aqui ler para as Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados. E
pedir o apoio de todos. Neste momento, eu vou colher as assinaturas e
pedir este apoio, porque acreditamos que vai acontecer. Que na forma
Regimental, requeiro a V.Exa. que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, solicitando que,
determine a realização de estudos, objetivando a criação da Universidade
Estadual da Região Central do Maranhão – UNICENTRO,
UEMACENTRO, com a sede na cidade de Barra do Corda, que vai atuar
em vários municípios, a UEMACENTRO. A região Central do Maranhão,
além de uma grande densidade populacional, possui um bom índice de
desenvolvimento social. E foi implantada no Município de Barra do Corda,
os Estudos Superiores de Barra do Corda, a CESBAC, da UEMA, que
atende também os estudantes de outros municípios. Entendemos dessa
forma que a implantação da UEMACENTRO será um grande benefício
para a população regional da região Central e Regional do Estado do
Maranhão. Barra do Corda, e tem ali num raio nos municípios em torno de
Barra do Corda, aproximadamente setecentos mil habitantes. Aqui o
Deputado Marco Aurélio, ainda na legislatura passada, entrou com uma
Indicação dessa aqui, da mesma forma desta minha Indicação, e foi atendida
pelo Governador. E hoje conseguiu e consegue contribuir muito para o
crescimento da Região Tocantina, que é a UEMASUL, lá em Imperatriz.
Então, parabéns pela iniciativa do Deputado Professor Marco Aurélio, ao
Governador Flávio Dino, por ter implantado a UEMASUL, em Imperatriz.
Já na nova legislação o Deputado Adelmo Soares também entrou pedindo
a implantação da UEMALESTE, lá no Município de Caxias, louvável,
bem louvável também a UEMALESTE, Deputado Zé Inácio, lá em Caxias
a implantação da UEMALESTE, em Caxias. E nós aqui pedimos a esta
Casa, para que nós possamos também trabalhar para ser implantada a
UEMACENTRO, na região Central do Maranhão. Fica bem dividido,
porque bem diversificado, a UEMASUL, em Imperatriz; a UEMALESTE,
em Caxias e a UEMACENTRO, em Barra do Corda. E precisa também da
UEMA na Baixada, que aí pega as quatros regiões do Maranhão, é muito
importante. E nós aqui entramos com esta Indicação na Casa, porque
acreditamos no trabalho. E acreditamos que, só por meio da educação, que
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podemos diminuir as desigualdades sociais. Eu estive recentemente em
São Paulo, mais precisamente no município de Bauru, que hoje é um polo
universitário com estudantes de todo o Brasil. Hoje Bauru tem universidade
estadual, universidade federal e várias universidades particulares, chegando
a cerca de 20 centros universitários e universidades no município de Bauru.
Então que nós possamos também criar esse polo na região central do
Maranhão. Podemos tornar a região central do Maranhão em um polo
universitário. Nós temos que acreditar que o Maranhão e trabalhar para
que o estado chegue ao nível dos estados também desenvolvidos, deixando
de ser um estado subdesenvolvido e chegue a ser um estado desenvolvido.
Para tanto, só por meio da educação que poderemos alcançar esse patamar,
Deputado Antônio Pereira. Então acredito muito, vou pedir o apoio de
V.Ex.ª, eu acredito muito na implantação da UEMA Centro no município
de Barra do Corda. Acredito no potencial da região, no potencial do
município e mais uma vez digo que o Maranhão precisa se tornar esse
grande estado, rico e bem dividido. Podemos transformar também em um
polo universitário a região central do Maranhão. Esse centro universitário
da UEMA Centro, em Barra do Corda, irá contribuir muito para que
possamos tornar a região um dia em um polo universitário. Só acreditando
que pode acontecer. Tenho certeza de que esta Casa, que as senhoras e os
senhores deputados têm grande interesse e incentivarão para que possamos
melhorar a educação no nosso estado do Maranhão. Mais uma vez digo
que só pela educação podemos diminuir as desigualdades sociais. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos. Bom dia, colegas deputados na pessoa da minha
amiga deputada mais linda do Brasil, Deputada Helena Duailibe. Bom
DIA ao Maranhão. Senhores Deputados, muito satisfeito hoje com a
reunião com o novo comandante da Polícia Militar, coronel Ismael, e o
subcomandante Pedro Ribeiro, com o chefe de Estado-Maior, coronel
Eurico. Fui expor, e eu já tinha feito isso de maneira ainda informal, a
necessidade de que o comando da Polícia Militar devolva à cidade de
Imperatriz, devolva ao sul do Maranhão quase 200 policiais militares que
foram formados em Imperatriz e Açailândia e vieram para cá ainda no
início do ano de 2018, gerando muita insatisfação na época, gerando muitas
contendas, principalmente porque a gente entende que há a necessidade de
policiais militares em todo estado, mas que na capital já estava muito
suprida. Sempre foi uma batalha desde então, ainda no início de 2018, para
que o comando devolvesse esses policiais militares. Hoje isso se concretiza,
mostrando números, mostrando fatos, mostrando dados que o comando,
por meio do coronel Ismael, por conhecer a tropa, por conhecer as
necessidades, os índices já alcançados, Deputado Edivaldo, os índices
ainda a serem alcançados, que nos garantiu que até quinta-feira da próxima
semana estarão assinando o documento em que os policiais militares que
foram formados em Imperatriz e Açailândia e que querem, Deputado
Arnaldo, voltar para o seio da sua família na nossa região que os mesmos
solicitarão junto a seus Batalhões para que possam voltar. É um grande
ganho para a cidade de Imperatriz, um grande ganho para a Região Tocantina,
um grande ganho para o Sul do Maranhão. Porque são quase duzentos em
cidades que, às vezes, têm um número mínimo de policiais militares. E
esse ganho a gente vai ter com índices também. Então, fica aqui a minha
satisfação de saber que a Polícia Militar tem um Comandante que não só
olha para a capital, que olha para todo o Estado, que sabe que precisa levar
esses policiais para lá. Não devolver somente para suas famílias. Várias
mães de família e esposas têm o meu contado ficam ligando: “Deputado, o
Governador tinha dito que era um ano”. Não foi um ano, mas é um
pouquinho mais, Deputado Felipe. E aqui fica meu registro, satisfação,
pela sensibilidade do Coronel Ismael, pela sensibilidade do Coronel Pedro
Ribeiro, em atender este pedido. Este pedido que não é do Deputado
Rildo, não é o Deputado Marco Aurélio, não é do Deputado Antônio
Pereira que é da região, e, sim, de toda uma sociedade que clama pela volta

de seus filhos. Meu muito obrigado e que façam suas malas de volta,
porque a volta está bem próxima. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só uma Questão de Ordem. Em nome do
Deputado Roberto Costa, a gente marcar a presença do Prefeito de Bacabal,
Edvan Brandão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Seja muito bem-vindo, Prefeito Edvan Brandão,
no nosso Plenário. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem apartes. Peço que retorne o tempo do Deputado Wellington e ao
mesmo tempo peço ao Deputado Wellington que não extrapole muito o
tempo do Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia.
Senhores e Senhoras, trago à tribuna desta Casa mais um grave problema
no Estado do Maranhão. Ontem, por volta das 19h30, três assaltantes
entraram em uma escola pública em São Luís e fizeram um arrastão. Três
assaltantes entraram no Centro de Ensino Luís Rego, uma escola do Estado
do Maranhão, uma escola estadual, lá no Jardim Tropical. Fizeram os
alunos e professores reféns em sala de aula, um arrastão levando celulares,
bolsas, ameaçando de morte os alunos, professores, tocaram o terror dentro
da escola. Meus amigos, o que aconteceu no Rio, em São Paulo ou em
outros países não está distante de acontecer no Maranhão. Nós estamos
fazendo esse alerta. O Governador Flávio Dino quer demitir 1.200 vigilantes
e vai demitir, vai desempregar 1.200 pais de família, mas não só isso!
Vejam, ao demitir 1.200 vigilantes, vai deixar as nossa crianças, adolescentes
e jovens nas escolas à mercê da marginalidade, da bandidagem. Ontem,
plena quarta-feira, 19h30h, três marginais adentraram a escola e fizeram
um raspa, levando celulares e bolsas de alunos. O Governador Flávio Dino
quer demitir 1.200 vigilantes. O Governador Flávio Dino tem 1.860 policiais
formados que não foram nomeados e estão desempregados por ele próprio,
por ele, o Governador Flávio Dino. E essa é a situação da Escola Digna que
o Governador Flávio Dino diz que tem. No último final de semana, nós
fomos ao povoado do Mamede visitar uma escola, pois recebemos denúncia
de uma escola totalmente depredada, totalmente deteriorada. O governo
disse que reformou a escola no final de 2015 para o início de 2016, mas os
professores não reconhecem essa reforma, os alunos não reconhecem essa
reforma. Uma reforma só no papel. E ela consta na relação da Secretaria de
Educação como escola reformada ou totalmente reconstruída. É assim a
Escola Digna do Governador Flávio Dino? A Escola Digna do papel, da
publicidade, da propaganda? Só no mês de março para abril, já visitamos e
fiscalizamos quatro escolas que dizem ser do programa Escola Digna, mas
na verdade são dignas de pena. Não estou com falácia, estou com um
documento da Secretaria de Educação, pois eu verifico primeiro o
documento que recebemos da Secretaria de Educação e vou ao local,
fiscalizo, tiro fotos. E o mais importante, estamos fazendo representação
também no Ministério Público. Vamos cobrar informações do Governo do
Estado e vamos cobrar também um posicionamento do Ministério Público.
Gastando o dinheiro público com propaganda mentirosa para enganar a
população. Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que temos
denunciado nesta Casa e hoje trazemos uma grave denúncia de que três
assaltantes entraram em uma escola pública do estado, e o governador, na
iminência de demitir 1200 vigilantes, 1200 pais de famílias. A Assembleia
Legislativa precisa se posicionar, não podemos nos calar diante do que
está acontecendo. Vamos trazer essa pauta para a Assembleia Legislativa,
para a Comissão de Educação desta Casa. Aproveito para falar da Comissão
de Educação desta Casa, presidida pelo Deputado Hélio Soares, que ontem
tão bem presidiu uma audiência pública na cidade de Paço do Lumiar para
justificar, para esclarecer. Deputado Hélio Soares, parabenizar V.Ex.ª que
tão bem conduziu os trabalhos na Comissão de Educação, uma comissão
que não teve interferência política, uma comissão que não teve interferência
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contrária à realização da audiência. Ontem falei na audiência e falo hoje, um
deputado cabra macho, o Deputado Hélio Soares foi um cabra macho e
realizou audiência pública com muita seriedade, com muita ética em defesa
da educação e dos professores de Paço do Lumiar. Estavam presentes o
presidente da comissão, o Deputado Hélio Soares, Deputado Adriano
Sarney, que foi quem solicitou a audiência pública, que foi muito proveitosa
com vários encaminhamentos. Inclusive, destacamos uma representação
que fizemos ao Ministério Público contra a Prefeitura de Paço do Lumiar.
E que nós solicitamos da Prefeitura de Paço do Lumiar que possa cumprir
as exigências dos professores. Um local digno para executar os seus trabalhos
e principalmente a falta de respeito que ele tem cometido contra os
professores na cidade de Paço do Lumiar. Então, a Audiência Pública
muito proveitosa. Temos vários encaminhamentos para a Prefeitura de
Paço do Lumiar, para a Câmara Municipal de Paço do Lumiar, para o
Ministério Público em Paço do Lumiar, Dra. Raquel, para o OAB, para o
CAUPET Educação, e também para a Comissão de Educação desta Casa.
Senhoras e Senhores, fizeram um apelo dramático aos Deputados que
estavam lá presentes, um apelo dramático: “Deputados, queremos a CPI
da Educação”, chega de enganação, escola digna, mas digna de pena. E lá no
Maiobão é prova disso. Nós temos uma escola no Maiobão que nós
passamos por um buraco no muro da escola - um buraco no muro da escola
- e que o Governador diz que e uma Escola Digna, mas ela foi simplesmente
reformada o muro, só pintado o muro, tiraram o nome do Governador
anterior para o Governador atual. Senhor Presidente, era o que eu tinha
para o momento em defesa a educação pública de qualidade. Porque quem
estuda na escola pública, como Deputado Wellington não podia fazer
diferente ao chegar aqui, valorizar, respeitar e defender com unhas e dentes
uma educação pública de qualidade. E é isso que estou fazendo aqui,
defesa da educação pública de qualidade, doa a quem doer. E, Governador
Flávio Dino, tenha responsabilidade com a educação pública do Estado do
Maranhão. Chega de propaganda mentirosa!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhoras e Senhores, queridos companheiros,
companheiras Deputadas e Deputados, presentes nesta Plenária, aos que
estão nos acompanhando via internet, via Facebook e TV Assembleia.
Imensa alegria de poder, mais uma vez, usar a tribuna. E, desta vez, para
fazer um convite, em especial, às nossas Deputadas Estaduais que,
porventura, estejam passando amanhã pelo Leste Maranhense, mais
precisamente pela cidade de Caxias. Fazer um apelo à Deputada Cleide
Coutinho, Daniella Tema, Thaíza Hortegal, Doutora Helena Duailibe,
Andreia Rezende, a Deputada Detinha e a Deputada Mical. Amanhã, em
Caxias, Prefeitura Municipal de Caxias, a Secretaria Municipal da Mulher
vai realizar o 1º Seminário ‘Juntos por Elas’. Muitas pautas, serão muitas
rodadas de conversas vão acontecer no município de Caxias, principalmente
na questão da violência contra a mulher, as várias faces da violência contra
a mulher. Não existe perfil básico de agressor, a violência é dolorosa e
perversa. Apesar de todos os esforços, a violência contra a mulher continua
dar às caras, continua a ferir, continua a matar. Por isso, esse seminário que
vai ser realizado em Caxias é além de tudo para o empoderamento,
fortalecimento dessa causa tão importante. E faço aqui este convite especial
para às Senhoras e aos Senhores que possam estar presentes nesse seminário,
a partir de amanhã. Companheiro Deputado Neto Evangelista, nos dê a
honra de visitar a nossa querida cidade de Caxias, nossa Princesa do Sertão
Maranhense. O Deputado Arnaldo Melo também, se quiser passar por lá
está valendo. O companheiro Deputado Zito Rolim, que é da próspera
cidade de Codó e também o Deputado Rafael Leitoa, se puderem estar
presentes nesse evento que vai contar com a mestra em Direitos Humanos
e viúva de Marilene Franco, militante da causa da mulher, a Mônica Benício,
que vai estar lá em Caxias amanhã também fazendo uma palestra. Além
dela, professores, a doutoranda em História, a professora Valdênia Menegon,
além da nossa secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, que estará

presente representando o Governador Flávio Dino. Também a diretora da
Casa da Mulher Brasileira aqui no Maranhão, nossa companheira Susan
Lucena, e a diretora da UBM, nossa companheira Taísa Araújo. Enfim,
será um grande momento de discussão, de debate e diálogo sobre a causa da
mulher. Eu queria fazer um convite especial às nossas deputadas para que
possam estar presentes nesse grandioso evento, em especial a todos aqueles
que defendem a causa da luta contra a violência à mulher. E deixo aqui o
meu abraço, o meu entendimento de que vamos continuar trilhando esse
trabalho, meu querido Deputado Edivaldo Holanda, que está aqui também
nos prestigiando neste momento. Dizer que precisamos continuar trilhando
esse caminho, Deputado Wellington, de poder ajudar quem mais precisa,
ajudar as pessoas que necessitam nesse mundo tão perverso e tão difícil
que nós vivemos hoje. Sabemos aqui que os 42 seres humanos que estão
aqui presentes, nesta Assembleia, representam sete milhões de maranhenses,
mais de sete milhões de maranhenses, portanto, a nossa causa tem que ser
uma causa justa de bandeira erguida, não buscando benefícios individuais,
mas sempre na coletividade, sempre buscando o bem comum, o bem da
nossa sociedade, daqueles que lutaram para que a gente pudesse estar aqui
representando e desempenhando o nosso papel de representá-los bem,
defendendo, sobretudo os seus interesses, o municipalismo, que é onde
cada um reside, cada um vive. Muitas vezes nós, aqui na ilha, nos isolamos
e esquecemos de ajudar a nossa comunidade que nos conduziu até aqui,
que outorgou o nosso mandato, por isso, eu quero deixar aqui o meu apelo,
o meu abraço. Deputados e deputadas, continuem trilhando esse caminho
da verdade e da prosperidade e, sobretudo, da fé, porque quem tem fé não
cai jamais. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem, Senhor
Presidente, antes de o orador subir à tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem)
- Presidente, aqui não cabe aparte no Pequeno Expediente, mas pedir ao
nosso líder que na sua fala, obviamente que ele não tem que me pedir
autorização do assunto para falar, porque eu sou subordinado a ele, ele que
é o líder, mas faço aqui uma solicitação para ele fazer referência ao apoio ao
requerimento do nosso nobre Deputado Adelmo Soares, que acabou de
falar aí na tribuna sobre a violência contra a mulher, contra a família. Para
V.Ex.ª registrar o apoio do bloco, aí eu já falo em seu nome também, com
relação a esse requerimento. Vou fazer tudo para ver quem é do bloco que
vai a Caxias amanhã, representando o bloco. Eu vou fazer todo o esforço
para ir. Oxalá que todos pudessem ir, seria muito bom, mas queria que
V.Ex.ª fizesse o registro aí no seu pronunciamento. Muito obrigado,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - De nada, Deputado Hélio. Deputado Vinícius,
V.Exa. tem a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
Poder. Primeiramente, eu quero aqui fazer um registro de um grande amigo,
o Berguinho, da cidade de Santa Inês, proprietário de um grande Parque de
Vaquejada naquela cidade, Parque Mãe Lucila. Para a gente é uma honra
muito grande, haja vista que nós estamos participando do circuito AVMA
de Vaquejada, aqui na cidade de São Luís, que, desde já, quero convidar
todos os parlamentares para fazer presença para ver realmente o que é a
vaquejada legal. Uma vaquejada com regras, normas, velando todas as
regras da ABQM e a AVMA vem fomentar bastante valorizando esse
esporte que emprega e gera renda. Mas, Senhor Presidente, o que me traz
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hoje aqui a esta tribuna, realmente é para falar, o Deputado Neto Evangelista,
agora que é um desportista das atividades dos equinos, fazendo agora as
atividades dos três tambores, um grande vaqueiro, que está lá competindo
também. E tenho certeza de que está dando todo o apoio nessas questões
que se tratam do esporte envolvendo os animais equinos, os cavalos. Mas,
Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna realmente é para
parabenizar a minha querida cidade de Pedreiras pelos seus 99 anos de
emancipação política, que vai ser agora dia 27 de abril. Eu fico contente,
uma cidade de gente ordeira, hospitaleira, uma cidade que realmente é a
Princesa do Médio Mearim. É a cidade do maranhense do século, a cidade
do João do Vale, a cidade do nosso ex-governador Jackson Lago. Uma
cidade de pessoas realmente ilustres, trabalhadoras, onde eu tenho muito
carinho. Deputado Edivaldo Holanda, Pedreiras, hoje, eu fico mais contente
ainda por fazer parte da história da cidade de Pedreiras, ajudando aquele
povo, colocando nossos recursos, fazendo o possível como representante
daquele povo, trabalhando em prol deles, para melhorar realmente a
qualidade de vida dos pedreirenses. E Pedreiras é uma cidade que tem
história no Estado do Maranhão, é uma cidade que eu tenho muito zelo,
muito carinho. Tenho muito apreço, porque nasci e me criei naquela cidade.
E às vezes eu venho aqui a esta Tribuna para falar da nossa cidade de
Pedreiras, onde me emociono muito porque realmente sempre agradeço
aquele povo, todas as eleições, nós temos as maiores votações na cidade de
Pedreiras. Isso se reflete por meio de um reconhecimento político, de todo
um trabalho, de toda uma dedicação que a gente tem para aquele povo. E
quero aqui parabenizar todo povo, quero novamente agradecer pela essa
grande votação que nós tivemos, agora, em 2018, pelo reconhecimento
político. E afirmar, mais uma vez, o nosso compromisso com essa cidade,
porque Pedreiras, Deputado Arnaldo Melo, V.Exa. que teve ali seus
familiares, prefeito daquela cidade, deputados daquela cidade, o Senhor
conhece bem a cidade de Pedreiras e sabe a importância que tem Pedreiras
no cenário maranhense. E eu fico mais feliz ainda pelo trabalho que começou
desde da época do ex-Prefeito Raimundo Louro, do ex-Deputado Raimundo
Louro, onde conseguiu contribuir bastante com a cidade de Pedreiras.
Hoje, nós temos uma entrada duplicada. Hoje, nós temos a Praça do
Jardim. Hoje, nós temos uma Casa de Ressocialização modelo para a qual
vêm especialistas de Minas Gerais, por meio da APAC, para realmente ver
o trabalho dessa casa de ressocialização. O asfalto de Pedreiras a Joselândia,
a UEMA, o Centro Tecnológico, enfim, muitas benfeitorias que hoje,
ainda hoje, Deputado Edivaldo Holanda, a população usufrui e com zelo,
haja visto que foram obras com bastante qualidade. Assim a gente vai
fomentando essa qualidade de vida, fomentando realmente um lazer, uma
satisfação de um trabalho ao povo da cidade de Pedreiras. Então, Pedreiras,
meus parabéns pelos 99 anos de emancipação política. Quero aqui também
dizer que, durante essa nova gestão do Deputado Vinicius Louro, nós
iremos conversar com as pessoas, fazer políticas públicas, políticas
participativas para a gente escutar a população. Diante do que a gente
escutar da população, a gente avaliar o que pode ser feito naquela cidade.
Então Pedreiras, parabéns pelos 99 anos de emancipação política.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adriano, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu subi a esta
tribuna apenas pra registrar a audiência pública que ocorreu ontem, em
Paço do Lumiar, com os professores concursados daquele município,
professores que estão neste momento em greve. Hoje faz 30 dias de greve
no município. Nós, da Comissão de Educação, presidida pelo Deputado
Hélio Soares, que muito gentilmente aceitou o meu requerimento de fazer
essa audiência, presidiu muito bem a nossa audiência pública na qual
estavam presentes também o Deputado Wellington do Curso, a imprensa,
pais e alunos, mães e alunos, professores, alguns representantes da classe
política, vereadora Harolso estava também presente, o coronel Monteiro,
representado o governo federal, estava presente, inclusive o coronel

Monteiro disse que ia levar essa situação também ao vice-presidente da
República, ao Mourão. Enfim, foi uma reunião muito boa, muito produtiva,
tivemos alguns problemas, problemas seríssimos inclusive que dizem
respeito a esta Assembleia. Nós marcamos e agendamos o teatro da IESF,
da Faculdade do Instituto, lá de Paço do Lumiar, e quando a Assembleia
Legislativa chegou representando oficialmente a Assembleia Legislativa, a
Comissão de Educação, a instituição disse que não poderia ceder o teatro
porque o teatro estava em manutenção, sendo que uma hora antes o teatro
estava livre para a audiência pública. Então, tudo nos faz levar, e nós
temos denúncias anônimas que nos faz levar que o Prefeito de Paço do
Lumiar, Dutra, em contato com a Presidente da Instituição pediu, a
chantageou para que o teatro não fosse aberto para esta comissão, o que é
um verdadeiro absurdo e um desrespeito à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Agora, a pergunta que me faço, e que eu fiz lá no
momento, é que o medo do Presidente da Instituição de não ceder o espaço
para a Assembleia Legislativa é razoável, mas também eu acho que ele não
pensa em uma consequente repercussão de não ceder o teatro para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu se fosse comprar
briga eu compraria briga com o Prefeito de Paço do Lumiar e não com a
Assembleia Legislativa do Maranhão, porque isso foi o fato. Então estamos
agora enviando um ofício para a Polícia Civil e à Polícia Federal para saber
se houve ou não chantagem da parte do Prefeito de Paço do Lumiar em
relação ao teatro. Queremos pedir também para que o gabinete da
Assembleia Legislativa vá até a Instituição e checar se realmente o teatro
estava com problemas ou não estava. Então, isso nós vamos fazer uma
representação junto a Polícia Civil do Estado Maranhão, em nome acredito
que terei o apoio da Mesa, porque isso não pode acontecer novamente,
para que a gente possa fazer uma representação na Polícia Civil, que seja
feita uma investigação naquele ginásio, naquele teatro, naquela instituição,
naquela faculdade para saber se o teatro estava realmente com problemas
técnicos. Porque primeiro foi o ar-condicionado, depois foi a porta, depois
foi a falta de limpeza. Então queremos saber se realmente houve o
desrespeito com esta Casa. Finalmente, quando já estávamos prestes a ir
para o Clube do Maiobão, o Clube dos Servidores da Casa, dos servidores
aqui da Assembleia Legislativa, eles conseguiram, Deputado Inácio, uma
sala na mesma instituição. Uma sala mínima, pequena, sem microfone,
sem som, para caber ali 500 professores, Deputado Arnaldo Melo, 500
professores, pais, alunos, tinha até criança ali dentro. Tivemos que,
urgentemente, com apoio e a competência da comissão, aqui da Assembleia
Legislativa, conseguir um microfone e consegui um alto-falante, para que a
gente pudesse fazer a nossa reunião. Então, isso é um verdadeiro absurdo,
não com o Deputado Adriano, não com o Deputado Hélio, ou com o
Deputado Wellington, mas com a Comissão de Educação desta Casa, com
a Assembleia Legislativa do Maranhão. Nós já estamos desmoralizados,
aqui há muito tempo, agora, um Prefeito de Paço do Lumiar chantagear
uma instituição privada para não ceder um espaço, isso é um absurdo. E
que não vai se repetir, até porque nós vamos voltar do Maiobão e vamos
fazer a Audiência Pública no Clube da Assembleia Legislativa, e se o Clube
da Assembleia Legislativa também não for autorizado, nós vamos fazer na
rua. É isso que vamos fazer, porque isso foi um desrespeito em relação à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um verdadeiro desrespeito
daquele que falava aos quatro cantos, xingava, fazia uma oposição, já fez
greve de fome. E hoje persegue professor e hoje persegue até mesmo a
Assembleia Legislativa! Qual é a força de um sujeito desse? Será que está
por trás do Dutra ou PCdoB de Flávio Dino? Será que o Flávio Dino está
de acordo com esta situação? Então, veremos se o Flávio Dino está de
acordo com essa situação, com esse desrespeito com a Assembleia
legislativa, ao enviar aqui um ofício ao Governo do Estado. E vou fazer
questão, Senhor Presidente, de colher a assinatura de cada um dos deputados,
porque isso é um desrespeito em relação a esta Casa. Um verdadeiro
desrespeito! Então, para finalizar, Senhor Presidente, que eu já gastei
muito tempo falando desta situação. Eu estava aqui criticando Paço do
Lumiar, os professores, a greve de professor, mas, no dia seguinte, nós
tivemos aqui a presença do Dutra que veio a esta Casa, não sei se V.Ex.ªs
se recordam disso. O Dutra, vulgo Futi, esteve nesta Casa trazendo uma
carta e eu subi a esta Tribuna e fiz um convite público para o Futi, público,
inclusive está gravado, vou pegar a gravação aqui da TV Assembleia,
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convidei o Futi para a audiência pública de Paço do Lumiar. Ele me
respondeu aqui ao vivo, tudo gravado na Assembleia Legislativa, na TV,
que ia participar da audiência pública, mas não apenas não participou
como boicotou a audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Um verdadeiro absurdo. Então, nós estamos em total repúdio
em relação a isso. Para finalizar, Senhor Presidente, acho que essa é uma
questão que não diz respeito só a mim como deputado, mas diz respeito a
toda a Casa. Para finalizar, Senhor Presidente, foram feitos vários
encaminhamentos, inclusive encaminhamento mais importante para que a
Comissão de Educação faça uma visita, encaminhe pessoalmente os
membros da Comissão de Educação, vamos juntos até o Ministério Público
para entregar todo o resumo da audiência pública à promotora de Justiça
para que a gente possa dar encaminhamento a essa questão. Também
propomos fazer aqui uma reunião, intermediar uma reunião entre
representantes da Prefeitura de Paço do Lumiar e os professores, para que
a gente possa resolver o assunto, porque nós aqui não estamos do lado da
greve ou do lado da prefeitura, nós estamos do lado do povo de Paço do
Lumiar, nós estamos do lado dos pais e alunos e principalmente dos
alunos que estão sofrendo com 30 dias de greve. Então, nós vamos
intermediar essa situação para que essa greve se acabe, mas que os
professores consigam manter os seus benefícios, consigam manter os seus
direitos. Então é isso que nós vamos fazer, Senhor Presidente, e quero
agradecer mais uma vez ao Deputado Hélio e ao Deputado Wellington do
Curso que participaram dessa audiência com esse voto de repúdio. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em virtude do horário, Deputado Yglésio fica
transferido para a sessão de amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Projeto de Lei nº 154/2019, de autoria do
Deputado Duarte Junior. Senhores deputados, peço atenção.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – pois não, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – O nosso líder
está na Casa? Não, né. Eu sou o vice-líder e quero ceder o nosso tempo do
nosso bloco para o Deputado Yglésio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Depois da Ordem do Dia, Deputado Hélio

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado.
Deputado Yglésio, seu tempo já está assegurado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Senhores Deputados, Projeto de Lei nº 154/
2019, de autoria do Deputado Duarte Jr., e os Projetos de Resolução
Legislativa 031 e 032 dependem de parecer das Comissões. Eu suspendo
a Sessão, para que a Comissão de Constituição e Justiça possa emitir o
parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJ) – Senhor Presidente, foram analisados dois Projetos de Resolução
Legislativa, um de n.º 31/2019, que concede a Medalha Manuel Beckman
ao Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado da República, de autoria
dos Senhores Deputados Othelino Neto, Neto Evangelista, Antônio Pereira,
Daniela Tema, Edivaldo Holanda e Andreia Rezende. Também apreciado,
Senhor Presidente, o Projeto de Resolução Legislativa n.º 32/2019, que
concede a Medalha Manuel Beckman ao ex-deputado federal e atual prefeito
de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente nacional dos
Democratas, de autoria dos Senhores Deputados Othelino Neto, Neto
Evangelista, Deputado Adriano, Deputado Antônio Pereira, Deputado
Edivaldo Holanda, Deputada Andreia Rezende e Deputada Daniela Tema.
Ambos os relatórios foram pela aprovação, Senhor Presidente. Também
hoje tínhamos em pauta o Projeto n.º 154/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, o relator é o Deputado César Pires. Em
concordância com o autor do projeto, Senhor Presidente, e pela ausência
do relator, ficou acordado que, na próxima semana, na próxima sessão, o
relator Deputado César Pires apresentaria seu relatório. Esses foram os
trabalhos, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, pela
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui em relação a essa
questão das medalhas da Casa. Já conversei em particular com V.Ex.ª, mas
queria registrar aqui para todo o povo do Maranhão. Nós temos aqui
inúmeras medalhas: medalha para político, medalha para artista, medalha
para militar, medalha para negro, enfim, e outras medalhas que meu assessor
não está achando aqui, mas é tanta medalha. Eu tinha feito um requerimento
para o ACM Neto, não conheço ACM Neto, não é do meu partido, mas
admiro muito o seu trabalho, acho que ele é um bom prefeito e muito
eficiente, então tinha feito dentro daquilo que está no nosso regimento, ele
é um político e fiz a Medalha Nagib Haickel, que é para político. Nós
tivemos um problema agora recentemente em relação à cantora Alcione,
idêntico: um fez o requerimento da Medalha de Cultura e o outro Manuel
Beckman. E foi também essa questão aqui, essa polêmica. Eu não vou
fazer nenhuma polêmica, mas já é a segunda polêmica nesta legislatura que
está acontecendo. Não vou fazer nenhuma polêmica. A Nagib Haickel, que
é um requerimento meu, quero tirar da Mesa, quero cancelar, não sei como
é que faz para cancelar isso daí. Quero cancelar porque sou autor aqui,
coautor dessa do Manuel Beckman.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Coautor
não, Deputado Adriano, V.Ex.ª é o autor.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Autor do Manuel
Beckman com outros deputados, o que fortalece ainda mais o pleito, então
eu quero retirar da Mesa esse do Nagib Haickel e quero deixar claro que, a
partir de agora, o meu entendimento será o seguinte: se a pessoa for
policial, for artista, for qualquer coisa, só vou fazer uma Medalha, que é
Manuel Beckman, que é a maior e a melhor. E aqui pelo visto tem até
tramitando na Casa uma outra Medalha, uma Medalha que eu não sei aí,
está tramitando uma outra Medalha aí de não sei o quê, para alguma
categoria aí que não sei. Então, desde já, a gente precisa acabar com isso.
Então, aqui, eu gostaria da sua... porque é uma questão. Estava na discussão
se era da vaquejada. Medalha Manuel Beckman, Medalha Nagib Haickel,
Medalha José Ribamar de Oliveira Canhoteiro. Nada contra essas
personalidades: Medalha Terezinha Rego, Medalha Maria Aragão, Medalha
João do Vale. E parece que tem uma outra em trânsito agora. Bom, essa é
a primeira questão. A segunda questão é em relação à entrega dessas
Medalhas. A entrega, também não vou fazer nenhum tipo de confusão, a
entrega da Medalha do Alcolumbre e do ACM vai ser feita lá no DEM,
amanhã. Eu sou um dos autores, não vou participar porque eu sou do PV,
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Presidente do PV, não vou participar. Mas a do Lula, foi entregue no
palanque, foi até o Zé Inácio Lula da Silva que entregou, foi no palanque na
frente do Palácio dos Leões, do lado do Flávio Dino criticando o meu
grupo político. Ora, como é que vou participar de um negócio desse?
Queria participar, o Lula foi muito amigo do meu grupo, nós ajudamos
muito quando o Lula foi Presidente, entendeu? Então, não participei.
Agora do ACM eu sou autor e não vou participar. Então, eu deixo aqui só
essa questão para todos os Deputados para que a gente avalie isso. Eu
acho que existem exceções que podem ser feitas, mas uma exceção
conversando com todos os Deputados. ‘Olha, gente, vai ter essa questão
que vai acontecer’. Eu estou de acordo, não vou fazer cascaria nenhuma em
relação a essa questão, estou de acordo, mas acho que isso não pode
banalizar. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano, acho que sua crítica é muito
salutar. A gente pode sim rever alguns entendimentos aqui. Acho que é uma
questão interna que deve ser debatida e levada bem a sério entre nós,
Deputados. E a gente vai conversar nesses próximos dias para tentar
equacionar essas medidas e que seja cada vez mais justa cada medalha que
seja entregue aqui.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Para ajudar a discussão do Deputado Adriano. Deputado Adriano,
salvo engano, o Bráulio pode até nos ajudar, há, regimentalmente, a
impossibilidade da entrega de Medalhas e Títulos de Cidadãos se compor
uma comissão na Assembleia de Deputados e se fazer a entrega fora do
espaço físico da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Isso já esclarecido aqui com o Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E, obviamente,
Deputado Adriano, é o que ocorrerá amanhã, uma comissão de Deputados
entregar uma Medalha. Quanto à sua participação, é cunho pessoal seu,
mas eu, particularmente, também não sou do Democratas, mas irei
participar, até porque são duas representações importantes, mas aí é uma
questão pessoal sua, claro. Mas não tem por que V. Ex.ª... não vou entrar
nessa discussão. Eu só quero dizer que, regimentalmente, a deputada pode
fazer uma comissão e entregar por fora. Não! Eu estou só justificando
porque na verdade a Assembleia Legislativa não fez um ato político como
o deputado colocou. Apenas fez a entrega formal e regimental de um título
ao ex-presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Foi conversado com o Deputado Adriano aqui
na Mesa já e ficaram esclarecidos esses pontos.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputado
Glalbert, só para encerrar. O Deputado Adriano disse que não esteve na
entrega da medalha do Ex-presidente Lula porque, segundo ele relatou,
estavam falando do grupo político dele. Se esse for o motivo para ele não
ir amanhã à entrega das medalhas do Davi Alcolumbre e do ACM Neto,
amanhã ninguém falará do seu grupo político. Nós estamos lá para
construção, não é para nenhum tipo de fala contrária ao grupo de V.Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em votação o Projeto de Resolução Legislativa
031/19, de autoria do Deputado Othelino Neto, Deputado Neto Evangelista
e demais deputados do DEM, Edivaldo Holanda. Em votação. Em

discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 032/19, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, Deputado Adriano e também todos os demais deputados do
DEM. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 170/18, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor Ernesto Luís França de
Sousa e dá outras providências. Já com parecer favorável das comissões.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Requerimento n.º 200/19, de
autoria do Deputado Ricardo Rios; os Requerimentos 200 e 201/19, ambos
já estão na terceira sessão, portanto, o Requerimento n.º 200/19, de autoria
do Deputado Ricardo Rios (lê), em discussão e votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
n.º 201/19, na mesma situação do anterior, de autoria do Deputado Ricardo
Rios (lê). Requerimento n.º 210/19, de autoria da Deputada Helena Duailibe
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 217/19, de autoria
da Deputada Dr.ª Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (Questão de Ordem) –
Eu queria que fosse registrada aqui nesta Casa a presença aqui do vice-
prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Feito o registro, Deputado Zé Gentil. Seja muito
bem-vindo, vice-prefeito de Caxias, nosso amigo Paulo Marinho Júnior.
Requerimento n.º 224/2019, de autoria da Deputada Detinha (lê). A
Deputada Detinha está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento n.º 226/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 225/2019, de autoria da Deputada Dr.ª Cleide Coutinho
(lê). Eu peço que a Deputada Daniella componha a Mesa para que possamos
votar os requerimentos da Deputada Cleide Coutinho. Deferido. Inclusão
para a Ordem do Dia, da segunda-feira, Sessão do dia 29 de abril.
Requerimento nº 227/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles.
Requerimento nº 228/2019, de autoria da Deputada Detinha. Comunico
aos Senhores Deputados a realização da Sessão Solene para a entrega da
Medalha Manuel Beckman, ao Maestro Fernando Mouchereck, a pedido
do Deputado Wendell Lages, às 11h, neste Plenário. E já aproveito, como
já extrapolou o prazo, que os nossos líderes dos Blocos fizessem um
acordo para que possamos usar apenas cinco minutos de cada Bloco para
antecipar, devido a Sessão Solene em homenagem ao Fernando Mouchereck.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos. Tempo de Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar PR/PMN, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
Adriano. Declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Rafael? Deputado Adelmo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Glalbert, está no Unidos pelo Maranhão?
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu gostaria de
utilizar cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Glalbert Cutrim, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, eu gostaria de subir à tribuna para registrar que, ontem,
às 15h, no Congresso Nacional, foi instalada a Frente Parlamentar em
Defesa da Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara, momento
que contou com a presença de diversos parlamentares da Câmara, mais
especialmente da Bancada do Maranhão. Os trabalhos ficaram na
responsabilidade do Deputado Pedro Lucas, autor do requerimento, para
que essa frente possa discutir não só o acordo salvaguardas, mas fazer
todo o acompanhamento do processo de comercialização, do uso comercial
do Centro de Lançamento. E aqui, no estado do Maranhão, já tínhamos
lançado a frente desde a época do início do curso de Engenharia Aeroespacial
trazido pelo então Deputado federal José Reinaldo e o Instituto Tecnológico
da Aeronáutica, o ITA, e já nessa legislatura nós reativamos essa frente
parlamentar. Estamos com outros colegas deputados que compõem essa
frente marcando também a data de instalação da frente parlamentar aqui da
Assembleia Legislativa em defesa da modernização do Centro de
Lançamento de Alcântara. Mas, Senhor Presidente, eu queria destacar de
verdade é o projeto de lei de autoria do Senador Weverton Rocha que é um
instrumento importante de fomento para que esse centro de lançamento
também traga benefícios ao povo do Maranhão. Obviamente, por se tratar
de um projeto de lei no Senado Federal, é um projeto de cunho nacional.
Aqui eu gostaria de ler a ementa do projeto que institui para Estados,
Distrito Federal e Municípios compensação financeira pelo resultado da
exploração comercial de áreas de lançamento de foguetes, veículos
espaciais e afins em seu respectivo território e dá outras providências.
Artigo 1º: o aproveitamento comercial de áreas de lançamento de foguetes,
veículos espaciais e afins ensejará em compensação financeira aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, a ser calculado, distribuído e aplicado na
forma estabelecida nesta lei. A compensação prevista no Artigo 1º será de
15% sobre as receitas decorrentes da exploração comercial das áreas de
lançamento a ser pago pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios em cujos territórios se localizarem as instalações destinadas
a essa atividade. A compensação financeira de que trata o caput será feita
da seguinte forma: 40% aos Estados, 40% aos Municípios, 10% para as
universidades estaduais e 10% para as fundações de amparo à pesquisa
dos estados. Então, Senhor Presidente, este projeto de lei de verdade é um
entendimento de que aquele uso comercial servirá também para o estado
do Maranhão porque esse recurso também servirá para o Estado, servirá
para o município de Alcântara, servirá para a nossa UEMA, servirá para a
nossa FAPEMA, para que a gente possa desenvolver os processos
tecnológicos afins e correlatos ao Centro de Lançamento de Veículos de
Satélites. Então, quero aqui parabenizar o Senador Weverton Rocha, que,
na sua preocupação de que realmente esse uso comercial traga benefícios
para o nosso Estado, assim como traz os benefícios para os Estados
produtores de petróleo, ele traz à luz do paralelo os royalties do foguete.
Isso faz com que o nosso Estado tire algum proveito realmente dessa base
comercial para que a população de Alcântara e a população do Estado seja
beneficiada de alguma forma. Na sua justificativa, inclusive ele coloca, que
faz necessário estabelecer, assim como na mineração ou no petróleo, o
pagamento de royalties, que é uma compensação financeira dada a um ente
por eventuais danos causados durante o processo de extração. No caso
específico, do Centro de Lançamento de Alcântara e de outros centros, o
que se explora é a localização geográfica privilegiada, que permite a
realização de lançamentos especiais com considerável economia de
combustíveis e segurança operacional. Nada mais do que justo que estabeleça
um Projeto de Lei que gere dividendos para essas áreas que serão exploradas,

muito embora a remuneração pelo uso desse recurso não esteja
constitucionalmente prevista, os royalties do foguete, é homóloga, no
nosso ponto de vista, no seu artigo 20 parágrafo 1º, onde se dá a participação
dos Estados, Distrito Federal e município no resultado da exploração de
petróleo e gás natural. Recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos naturais. Dessa forma, os entes federados
também são diretamente beneficiados pela exploração dos recursos naturais
de propriedade da União. Propomos aqui, uma alíquota de 15%, semelhante
a já estabelecida para os royalties do petróleo e a destinação de uma parte
desses recursos para as universidades estaduais e fundações de amparo à
pesquisa dos Estados, com a finalidade de fomentar projeto de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional científico e tecnológico
de interesses dos estados, a fim de implementar projetos de
desenvolvimento regional. Então, Senhor Presidente, eu quero destacar
nesta manhã que nós já temos um primeiro efeito prático na mobilização
dos parlamentares, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos
senadores, para que a gente possa concomitantemente em paralelo, de
forma conjunta, aprovar o acordo de salvaguarda tecnológica, mas aprovar
uma garantia de que a exploração comercial do Centro de Lançamento de
Alcântara trará benefícios ao povo de Alcântara e ao povo do Maranhão.
Então, eu quero louvar a atitude do Senador Weverton Rocha e fazer com
que a mobilização parlamentar, da nossa bancada, acelere a aprovação
desse Projeto de Lei, em paralelo, obviamente, ao acordo de salvaguarda
tecnológico que não poderá ser alterado pelo Congresso Nacional tendo
em vista que já foi assinado pelo governo americano e pelo governo brasileiro.
É um acordo que aprova ou desaprova, mas que, concomitante, Deputado
Zé Inácio, aprovemos também esse projeto de lei do Senador Weverton
Rocha. Muito obrigado, Senhor Presidente. Era esta a minha manifestação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Edivaldo, tinha pedido o Tempo do
Partido também, do Bloco, mas vejo que ele não está mais presente.
PSDB, Deputado Wellington não está presente.

VI -  EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Não há nenhum orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
César Pires, Detinha, Doutora Thaiza Hortegal, Fernando Pessoa, Othelino
Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta
a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
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seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Felipe dos Pneus,
Daniella Tema, Rildo Amaral, Zé Gentil, Fábio Macêdo, Wellington do
Curso, Duarte Júnior e Neto Evangelista. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando a votação, em bloco, dos Vetos Parciais aos Projetos
de Lei nºs:  073/2012, da Deputada Vianey Bringel; 172/2012, do Deputado
Carlos Amorim; 207/13, do Poder Executivo; 140/2014, do Deputado Bira
do Pindaré, 233/2014, dos Deputados César Pires e Carlinhos Florêncio;
030/2015, da Deputada Nina Melo; 008/2015, do Tribunal de Contas do
Estado; 124/2015, do Deputado Fábio Braga; 033/2015, do Deputado
Eduardo Braide; 071/2015, do Poder Executivo; 253/2015, do Deputado
Roberto Costa; 318/2015, do Deputado Júnior Verde; 118/2015, do
Deputado Josimar de Maranhãozinho; 104/2016, do Poder Executivo; 22/
2016, do Deputado Josimar de Maranhãozinho; 137/2016, da Deputada
Valéria Macedo; 049 e 174/2016, ambos do Deputado Adriano Sarney;
210/2016, do Deputado Edson Araújo; 182/2016, do Deputado Adriano
Sarney;  175/2016, da Deputada Valéria Macedo; 194/2016, do Deputado
César Pires; 228/16, do Deputado Othelino Neto; 188/2016, do Deputado
Josimar de Maranhãozinho; 327/2017, do Poder Executivo; 332/2017, do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; 142 e 219/2017, ambos da
Deputada Ana do Gás; 037/2018, do Deputado Eduardo Braide; 112/
2017 e 009/2016, ambos da Deputada Nina Melo; 185/2017, do Deputado
Wellington do Curso; 178/2018, do Deputado Roberto Costa; 123/2018,
do Deputado Adriano Sarney; 015/2018, da Deputada Francisca Primo;
193 e 185/2018, ambos do Deputado Bira do Pindaré; 207/2015, do Poder
Executivo; 066/2016, do Deputado Sérgio Frota e do Projeto de Lei de
Conversão nº 002/14. Os vetos parciais elencados acima foram mantidos
por 24 votos “não” e três “sim”, conforme chamada nominal. Em seguida,
o Presidente anunciou os Projetos de Lei nºs: 198 e 153/2019, ambos de
autoria do Poder Executivo e 154/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior. Na sequência, suspendeu os trabalhos para que as competentes
comissões técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os Projetos de Lei nºs: 198
e 153/19, de autoria do Poder Executivo foram aprovados nas Comissões
e que o Projeto de Lei nº 154/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, foi
transferido em virtude da ausência do relator. Em seguida, o Presidente
anunciou em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 153/19, capeado pela Mensagem Governamental 017/19, de autoria
do Poder Executivo, que o autoriza a abrir crédito especial ao Fundo de
Desenvolvimento da Cultura Maranhense. Na sequência, submeteu a
apreciação do Plenário, em destaque, a Emenda nº 001/19, do Deputado
Adriano, que havia sido rejeitada pela Comissão e concedeu a palavra ao
autor da Emenda para discuti-la, que o fez no sentido da sua aprovação.
Em ato contínuo, foi rejeitado o pedido de votação nominal feito pelo
autor, assim como foi rejeitada a Emenda, contra os votos dos Deputados
Adriano, Arnaldo Melo e Wellington do Curso. Em seguida, para discutir
o Projeto de Lei em votação, o Deputado Wellington do Curso, se
manifestou contrariamente a sua aprovação. Contudo, o referido Projeto
de Lei foi aprovado, registrando-se os votos contrários dos Deputados
Adriano e Wellington do Curso. Ainda em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi aprovado e encaminhado
à sanção Governamental, o Projeto de Lei nº 198/2019, capeado pela
Mensagem Governamental nº 021/2019, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN, crédito especial no
valor de R$ 50.694.843,45 (cinquenta milhões, seiscentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos),
para o fim que especifica. O Parecer nº 124/2019, CCJC, contrário ao
Projeto de Lei nº 076/2019, do Deputado Duarte Júnior, foi transferido a
pedido do autor. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, em primeiro turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº 036/2017, do Deputado
Adriano, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias em receber
contas de outras instituições financeiras. Em seguida, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 216/2019, do Deputado Vinícius Louro, solicitando
que seja desarquivado o Projeto de Lei nº 251/2018, de sua autoria; 218 e
222/2019, dos Deputados Wellington do Curso e Rildo Amaral, enviando

mensagem de congratulações ao Coronel Ismael Fonseca, parabenizando-
o por assumir o Comando da Polícia Militar no Estado do Maranhão e
223/2019, dos Deputados Othelino Neto e Neto Evangelista, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2019.
Os Requerimentos nºs: 200 e 201/19, do Deputado Ricardo Rios; 210 e
217/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, foram transferidos devido
à ausência dos autores. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 219/2019, do Deputado Edson Araújo, justificando
sua ausência nas Sessões Plenárias, realizadas nos dias 15 e 18 de abril;
220/2019, do Deputado Wellington do Curso, justificando a sua ausência
das Sessões Plenárias, realizadas nos dias 15, 16 e 17 de abril e 221/2019,
do Deputado Zito Rolim, solicitando que seja encaminhada mensagem de
pesar a família do Senhor Wilson Nonato de Sousa, conhecido como Bita
do Barão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de abril do ano em curso.
Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: o Projeto de Resolução Legislativa nº 070/2018, do Deputado
Júnior Verde; e os Requerimentos nºs: 224/2019, da Deputada Detinha;
225/2019, da Deputada Doutora Cleide Coutinho e 226/2019, do Deputado
Professor Marco Aurélio. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviram-se os
Deputados: Zé Inácio Lula, falando no tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão e Vinícius Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático.
No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de abril de 2019.

Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de
abril de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Vinícius
Louro, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Doutor
Yglésio, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington
do Curso e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Requerimentos nºs: 198/19, do Deputado César Pires, solicitando que seja
expedida convocação ao Presidente da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (EMAP), Senhor Ted Lago, para que preste
esclarecimentos à Assembleia Legislativa do Maranhão sobre as denúncias
constantes no Inquérito Policial 0273/2016-4-SR/PF/MA e sobre o
descumprimento do Convênio de Delegação nº 016/2000, relatado pelo
diretor geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Senhor
Mário Povia, à Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, por meio
do Ofício º 528/2018; 200 e 201/19, ambos do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações
à população dos Municípios de Morros e Vitória do Mearim, pela passagem
de seus aniversários, comemorados no mês de abril; 202/19, do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando que seja realizada Audiência Pública, a ser
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promovida pela Comissão de Assuntos Municipais, para tratar sobre a
Metropolização da Grande Ilha; 203/19, do Deputado Zé Gentil,
encaminhando nota de pesar aos familiares da Senhora Maria do Rosário
de Fátima Bezerra de Albuquerque, esposa do Presidente da Câmara
Municipal de Caxias ( Vereador Catulé) e mãe do Secretário Estadual de
Turismo ( Catulé Junior) , nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão manifesta seu pesar aos familiares caxienses
diante da morte de Maria de Fátima Bezerra de Albuquerque. Rogamos a
Deus que conceda o conforto necessário neste momento.”; Indicações nºs:
580/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando que seja criado um aplicativo móvel,
denominado de SOS Mulher, com o objetivo de facilitar a denúncia por
pessoas que estiverem em situação de risco de violência e já amparadas
por medidas protetivas, nos termos do Anteprojeto, anexo; 581/19, do
Deputado Hélio Soares, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando que seja destinado recursos ao Hospital do Município de
Serrano do Maranhão, de 20 leitos, que há mais de 01 (um) ano não recebe
os repasses; 582/19, do referido Deputado, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando providências, no sentido de
incluir o Município de Serrano do Maranhão, na parceria institucional do
“Programa Mais Asfalto”; 583 e 584/19, ambas do Deputado Hélio Soares,
ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica da  MA-014, que liga
o Município de Vitória do Mearim ao Município de Pinheiro, bem como
MA-006, que liga Pinheiro a Cururupu; 585/19, do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Fazenda,
Senhor Marcellus Ribeiro solicitando que aprecie a possibilidade de reduzir
a atual alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS para a aquisição de diesel, etanol e gasolina. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido pela Primeira Secretária, após deferir as Indicações acima citadas e
concedeu a palavra ao Deputado Zé Inácio Lula que pediu o apoio dos
demais parlamentares na intermediação de um diálogo entre o Sindicato
dos Vigilantes do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da Educação
(SEDUC), no intuito de buscar uma alternativa para rever a decisão já
anunciada de demissão de 1.200 vigilantes, que fazem a segurança armada
nas escolas da Rede Pública Estadual. A Deputada Detinha reivindicou
melhorias para escolas do Alto Turi, região que abrange 17 municípios. Em
seu discurso, ela fez um relato sobre a situação das escolas da regional de
Zé Doca, que passam, principalmente, por dificuldades relativas à falta de
infraestrutura e de professores. Por seu turno, o Deputado Adelmo Soares
discorreu sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que vai transformar a
Procissão do Fogaréu em Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão,
solicitando o apoio dos demais parlamentares para sua aprovação. Por
fim, ouviu-se o Deputado Vinicius Louro relatando sua viagem a Brasília
acompanhando todos os prefeitos do Estado do Maranhão, na reunião da
CNM. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente anunciou que não havia matéria para ser votada na Ordem do
Dia. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
No Tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius Louro
que, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático relatou sua participação
em um grande rally na Cidade de Lima Campos. As demais agremiações
declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 16 de abril de 2019. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Presidente,
em exercício. Deputada Detinha - Primeira Secretária, em exercício.
Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezessete de
abril de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Ariston, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutora Helena Duailibe, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Hélio Soares, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.  Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil e Zito Rolim.  O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 195/19, de autoria do Deputado
Ariston, que incorpora à malha viária do Estado do Maranhão, a estrada
vicinal que liga o Município de Santa Rita ao Município de Presidente
Vargas; 196/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo de Sá, que
institui a Política da Terceira Idade “Casa do Idoso e 197/19, de autoria do
Deputado Roberto Costa, que acrescenta os incisos XXI, XXII e XXIII
ao Artigo 210, bem como altera a redação do inciso XIII do Artigo 228 e do
Artigo 230, caput, da Lei n. 6.107 de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão); Projeto de Resolução
Legislativa nº 029/19, de autoria do Deputado Rigo Teles, que altera a
redação da Resolução Legislativa n° 546/2008, que institui o Prêmio
Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão; Moção n° 006/19,
de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, de aplausos ao time de
Imperatriz (Cavalo de Aço) pela conquista do Campeonato Maranhense
de 2019; Requerimentos nºs: 204/19, do Deputado Doutor Yglésio,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Ordinárias,
realizadas nos dias 03 e 04 de abril, do corrente ano, em razão de atividades
em Brasília, representando o Poder Legislativo e 205/19, do Deputado
Fábio Macedo, solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, através
da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do
Maranhão, para discutir a questão da exploração, distribuição e
comercialização do gás natural pela empresa ENEVA, controladora do
Complexo de Produção de Gás Parnaíba nos Municípios de Lima Campos,
Capinzal do Norte e Santo Antônio dos Lopes; Indicações nºs: 586 a 598/
19, todas da Deputada Andreia Martins Rezende, ao Secretário de Estado
de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando-lhe  providências no
sentido de que seja disponibilizado um ônibus escolar, do “Programa
Escola Digna”, para o  município de Riachão, Olho D’Água das Cunhãs,
Vitorino Freire, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Barreirinhas, Balsas,
Barão de Grajaú, Loreto, Raposa, São Raimundo das Mangabeiras, Santa
Inês e Sambaíba; 599/19, ainda da Deputada Andreia Martins Rezende, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando que reinicie a
pavimentação asfáltica da estrada MA-323, que liga o Município de Marajá
do Sena ao Povoado Nova Olinda, no Município de Paulo Ramos; 600/19,
do Deputado Ariston, ao Prefeito Municipal de São José de Ribamar,
Senhor Eudes Sampaio, solicitando a recuperação e pavimentação da
Avenida C, localizada no Bairro Jardim Aracagy II e Itaguara II, importante
via que liga a Estrada da Maioba (MA-202) À Avenida Contorno Norte,
no Bairro do Cohatrac; 601 a 603/19, também do Deputado Ariston, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a destinação ambulâncias
do tipo Unidade de Suporte Avançado e Unidade de Suporte Básico, para
os Municípios de Pastos Bons e Bacabeira e Santa Rita; 605/19, do
Deputado Doutor Leonardo Sá, solicitando que seja autorizada visita da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, para inspecionar o prejuízo social
e econômico por que passam as famílias ribeirinhas do Município de Santa
Helena, provocado pela enchente do Rio Turiaçu e 606/19, também do
Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
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Dino, solicitando determinar a conclusão da obra do Parque Empresarial
de Pinheiro. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o expediente lido pelo Primeiro Secretário, após
deferir as indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados
Rigo Teles, Carlinhos Florêncio e Professor Marco Aurélio. O Deputado
Rigo Teles discorreu sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que garante a
isenção da taxa de IPVA às pessoas que estiverem em tratamento contra o
câncer. O Deputado Carlinhos Florêncio, por sua vez, parabenizou o
Município de Bacabal, que está completando 99 anos de emancipação
política. O parlamentar destacou a cidade como a principal e mais
importante do Vale do Médio Mearim. Por fim, o Deputado Professor
Marco Aurélio informou que foi anunciada a mudança na troca do Comando-
Geral da Polícia Militar, contudo fez um reconhecimento ao trabalho do
Coronel Luongo, em sua trajetória frente a Polícia Militar, como um homem
íntegro, com princípios e valores muito fortes e com grande sensibilidade
social. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente anunciou que não havia matéria para ser votada na Ordem do
Dia. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
No Tempo dos Partidos e Blocos, os Deputados Rafael Leitoa e Duarte
Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Rafael Leitoa destacando o bom trabalho feito pelo Governador Flávio
Dino e pelo Secretário da Educação, Felipe Camarão, para a melhoria dos
índices da educação no Maranhão, com o Programa Escola Digna. Também
elogiou a política fiscal do Estado, que promoveu uma evolução nos índices
de desenvolvimento humano em nível nacional. O Deputado Duarte Júnior
que, ocupou a Tribuna para sugerir parcerias com vistas à preservação do
patrimônio histórico e ressaltar a necessidade de implementar programas
de tratamento do lixo na cidade de São Luís. O parlamentar também relatou
uma inspeção na Faculdade Pitágoras, onde foram verificadas várias
irregularidades. As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de abril de 2019. Deputado
Rildo Amaral - Presidente, em exercício. Deputado Rigo Teles - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Carlinhos Florêncio - Segundo Secretário,
em exercício.

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 031/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 925 /2019

Concede a Medalha “Manoel Beckman” e dá outras
providencias.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Senador David Samuel Alcolumbre Tobelem, Presidente do
Senado da República do Brasil.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de abril de 2019. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segundo Secretário, em exercício.

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 032/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 926/2019

Concede a Medalha “Manoel Beckman ao Prefeito
de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de abril de 2019. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 30/04/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 187/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) –
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

2. PROJETO DE LEI Nº 129/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito que
especifica, e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
DOUTOR YGLÉSIO;

3. PROJETO DE LEI Nº 243/2018, de autoria do Poder Judiciário,
que Altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
Dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

4. PROJETO DE LEI Nº 083/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a venda de animais
domésticos no Estado do Maranhão e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

5. PROJETO DE LEI Nº 090/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Proíbe a inauguração de Obras
Públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam
e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 29 de abril de 2019. Máneton Antunes de Macêdo - Diretor
Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE, REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DOUTOR YGLÉSIO – Presidente
ANTONIO PEREIRA
RILDO AMARAL
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ADRIANO
FELIPE DOS PNEUS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 049/2018,

encaminhada pela Mensagem Governamental nº 019/2018, que DISPÕE
sobre a composição, a organização, as atribuições e o funcionamento do
Conselho Estadual de Saúde – CES/MA, e dá outras providências.”

AUTORIA: Poder Executivo
RELATOR: Deputado Doutor YGLÉSIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de abril de 2019.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019,
ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente e Relator
ZÉ GENTIL
CIRO NETO
ADELMO SOARES
ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 098/2019, que INSTITUI o Comitê Interinstitucional
de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do
Maranhão – CIRA.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de abril de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS
DE ABRIL DO ANO  DE 2019,  ÀS OITO HORAS E TRINTA
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO MACÊDO – Presidente
ZITO ROLIM  - Relator
WENDELL LAGES
ANTÔNIO PEREIRA
CIRO NETO

LEONARDO SÁ

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

093/2019 – que “ESTABELECE Diretrizes para a instituição da Política
Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia”.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ZITO ROLIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de abril de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
24 DIAS DO MÊS DE ABRIL,  DO ANO  DE 2019,  ÀS  10 HORAS E
40 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
DR. YGLÉSIO
ADRIANO
HÉLIO SOARES
CARLINHOS FLORÊNCIO
EDIVALDO HOLANDA
PASTOR CAVALCANTE
ZÉ GENTIL
CIRO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 153/

2019   –  (MENS .GOV. Nº 017) – que AUTORIZA o Poder Executivo a
abrir crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense
– FUNDECMA, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado DR. YGLÉSIO             .
DECISÃO: APROVADO  por maioria, na forma do texto original.

O  Deputado  Adriano, absteu-se de votar.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 198/

2019 –  (MENS .GOV. Nº 021) – que AUTORIZA o Poder Executivo a
abrir, ao Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN, crédito especial no
valor de

 
R$

 
50.694,843,45)  cinquenta  milhões, seiscentos e noventa e

quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos),
para o fim que especifica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA            .
DECISÃO: APROVADO  por maioria, na forma do texto original.

O  Deputado  Adriano, absteu-se de votar.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de abril  de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL,  DO ANO  DE 2019,
ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
VINICIUS LOURO
ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 031/2019  –  CONCEDE Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senador DAVI SAMUEL
ALCOLUMBRE TOBELEM, Presidente do Senado da República do
Brasil.

AUTORIA: Deputados OTHELINO NETO e NETO
EVANGELISTA

RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA             .
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 032/2019 – CONCEDE Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Prefeito de Salvador, ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO.

AUTORIA: Deputados NETO EVANGELISTA e ADRIANO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA             .
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de abril  de 2019.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R EC E R Nº 003/ 2019

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legislativa

nº 028/2019, tendo como primeiro signatário o Senhor Deputado Neto
Evangelista, subscrito por mais de um terço dos membros deste Poder,
que propõe nova redação ao art.7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

O Projeto de Resolução Legislativa em epígrafe propõe modificar
dispositivo à Resolução Legislativa nº 449/2004, nos seguintes termos:

“Art. 7º- A partir do dia 02 de abril do primeiro ano da
Legislatura, realizar-se-á Sessão Preparatória para a eleição
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão,
que tomará posse no dia 1º de fevereiro do terceiro ano da
Legislatura, em data e horário a serem definidos por Ato da
Presidência, com antecedência de 48 horas da realização do
pleito, obedecidos os dispostos no art. 8º e seus incisos do
Regimento Interno”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, veio-nos para exame e parecer, nos termos do § 2º, do art. 273,
do Regimento Interno, que determina, se a proposta de alteração do
Regimento Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida
a Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução Legislativa
é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do Projeto de Resolução
em tela não nos parece ter o condão de adentrar aos limites da competência
atribuída privativamente à Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento
ao devido processo legislativo a propositura do presente projeto de
resolução apresentado por Deputado, e subscrito pela terça parte dos
membros desta Casa, nos termos regimentais, consoante dispõe o Art.
272, do Regimento Interno.

Ademais, o Projeto de Resolução sob exame é de natureza legislativa
e, de competência exclusiva desta Assembleia e que não compreende nos
limites de ato administrativo, a matéria ventilada na propositura está em
conformidade com os dispositivos do Regimento Interno acima
mencionado.

Assim, não havendo, nos aspectos que cumpre a esta Mesa
Diretora examinar, qualquer impedimento que impeça a sua tramitação,
somos favoráveis à aprovação do presente Projeto de Resolução Legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação

do Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2019.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado

do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa
nº 028/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Othelino Neto
Relator Deputado Glalbert Cutrim

Vota a favor                                                                            Vota contra
 Deputada Cleide Coutinho
 Deputado Pará Figueiredo
 Deputada Daniella Tema

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 100/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 109/2019, de autoria do Senhor Deputado

Adriano que, “Institui o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer
de pênis (tumor peniano) e do HPV masculino”.

O art. 2º, por sua vez, determina que o Estado, através da Secretaria
de Estado de Saúde promova campanhas permanentes sobre a doença que
especifica.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica a
competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação
e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador
do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:



SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2019                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia 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, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
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 Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos do Poder Executivo.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que a instituição
de Programas e Políticas Públicas a serem executados pelos órgãos da
Administração Pública, principalmente pelas Secretarias de Estado são de
competência do Poder Executivo.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”
“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de
órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5.
Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação
orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”
“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal.” (o grifo é nosso)

Destaca-se que a responsabilidade em regulamentar, fiscalizar,
planejar e programar é do Poder Executivo, dentro o que chamamos de
reserva de administração, corolário da separação dos poderes, que
são matérias eminentemente administrativas que não comporta a
ingerência do Poder Legislativo. Neste sentido, vejamos o que diz o
Supremo Tribunal Federal:

“O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do
Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se

qualifica como instância de revisão dos atos administrativos
emanados do Poder Executivo. (...)  Não cabe, desse modo, ao
Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado
da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo,
no estrito desempenho de suas privativas atribuições
institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada,
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da
divisão funcional do poder, representa comportamento
heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra
vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício
de suas prerrogativas institucionais. [RE 427.574 ED, rel.
min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012.”
“Ofende a denominada reserva de administração, decorrência
do conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes
(CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura
básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande
medida submetidos também à incidência de leis federais (CF,
art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo
emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar,
porquanto supressora da margem de apreciação do chefe do
Poder Executivo distrital na condução da administração pública,
no que se inclui a formulação da política pública remuneratória
do serviço público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j.
1º-9-2011, P, DJE de 22-11-2011.].”

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o princípio
da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de iniciativa,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

Outrossim, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo,
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o
que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 109/2019, na forma do substitutivo, em anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 109/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 109 / 2019

Estabelece Diretrizes para a instituição do Programa
de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pênis (tumor
peniano) e do HPV masculino, e dá outras
providências.

Art. 1º - Esta Lei estabelece Diretrizes para a instituição do
Programa de Prevenção e Tratamento do HPV – papilomavírus humano e
do câncer de pênis (tumor peniano).

Art. 2º - As ações de prevenção serão desenvolvidas pelo Poder
Público Estadual, através de campanhas permanentes na rede pública de
saúde e educação, com a finalidade de divulgar, nos diversos segmentos da
sociedade a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do HPV –
papilomavírus masculino e do câncer de pênis (tumor peniano).

Art. 3º - Qualquer unidade de saúde da rede pública de saúde dos
Municípios do Estado do Maranhão procederão à comunicação para o
Órgão de Saúde do Estado, que deverá encaminhar e acompanhar cada caso
específico.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos de que trata a presente
Lei o Poder Público Estadual poderá celebrar convênios e /ou instrumentos
de parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 113 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado  Rafael Leitoa, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão, O Prefeito Erlanio Luna Xavier.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
Erlanio Furtado Luna Xavier, nasceu em Bodocó, Estado de Pernambuco.
Filho de Arlindo Moura Xavier e da Senhora Ana Lucia Furtado Luna
Xavier. Atualmente casado com a senhora Shirlene Falcão Brito, com
quem teve uma filha: Lara Falcão Brito Furtado Xavier, teve também
outros dois filhos: Mateus Freire Xavier e Isabella Carollinne Castro de
Siqueira. Durante a infância e adolescência teve que trabalhar com a
venda de cereais (arroz, feijão, farinha e etc) para ajudar no sustento da
família. No ano de 1995 teve a oportunidade de residir no Maranhão na
cidade de Grajaú, onde instalou uma padaria. Posteriormente, a partir do
ano de 1997 passou a residir na Capital São Luís, no ano seguinte em
Igarapé Grande tornando-se agropecuarista, após isso, no ano 2000
conheceu o senhor Clodomir Paz, líder político, esposo da então deputada
na época, Graça Paz, em seguida filiando-se em 2001 ao Partido
Democrático Trabalhista – PDT, sendo assim, um dos seguidores do líder
Jackson Lago. No ano de 2001 ocupou seu primeiro cargo político, o de
Secretário de Agricultura. Logo após, passou a ser assessor especial do
prefeito Jackson Lago, e em seguida do governo do prefeito Tadeu Palácio
na capital do estado. Já em 2012, pela sua grande popularidade na região,
tornou-se vice-prefeito de Igarapé Grande. Adiante, em 2016 tornou-se o
atual prefeito de Igarapé. No ano de 2019 tornou-se o Presidente da
Federação Maranhense dos Municípios, órgão que integra todos os
municípios em busca de melhorias para todo o estado. Daí a homenagem
que o Poder Legislativo prestará a esse ilustre Presidente, concedendo-
lhe o Título de Cidadão Maranhense.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia
Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou

administrativo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em
casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica,
religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra que o
homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras da
concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 018/2019, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 018/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado  Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 123 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 115/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que “Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência
Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão.”

 Com efeito, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito
do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da
separação entre Poderes, modelo este decorrente do pensamento
desencadeado pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, prevê
a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que
disponham de atribuições das Secretarias de Estado.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem
ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-se aquelas cuja
iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que Programas a
serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado e que geram impactos
financeiros são de competência do Poder Executivo, estabelecendo
obrigações e não apenas princípios e diretrizes.
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Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo

Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de
leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser
cumprido pelas escolas da rede oficial e particular do Estado
de Alagoas. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
estadual para legislar sobre organização administrativa
no âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que
afronta o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da República, ao
alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de
Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício
formal de iniciativa legislativa. [ADI 2.329, rel. min. Cármen
Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de 25-6-2010.]”

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom
direito e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro quando
o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a
disciplinar programa de desenvolvimento estadual - submetendo-
o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional
pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe
do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo
61 da Constituição Federal” (original sem grifos)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da
Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei.
7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação julgada
procedente.” (grifei)

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do
Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições de
Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de consignação de
dotação orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o princípio
da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de iniciativa,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

Outrossim, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo,
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o
que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 115/2019, na forma do substitutivo, em anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 115/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

  Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 115 / 2019

Estabelece Diretrizes para a instituição do Programa
de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às
Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes para a instituição do
Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com
Epilepsia no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 2º O Programa de que trata a presente Lei ficará sob o comando
e a responsabilidade do Poder Público Estadual, que definirá as
competências em cada nível de atuação, e contará com a participação dos
Órgãos Estaduais diretamente ligados à temática.

Art. 3º O Poder Público Estadual desenvolverá sistema de
informação e acompanhamento das pessoas com epilepsia, organizando
cadastro próprio e específico e garantindo o sigilo.

Art. 4º O Poder Público Estadual caberá a organização de
seminários, cursos e treinamentos com o objetivo de capacitar servidores
públicos estaduais para os primeiros-socorros aos portadores de epilepsia.

Art. 5º Do programa ora instituído deverão fazer parte ações
educativas, tanto de caráter eventual como permanente, em que deverão
constar:

I – campanhas educativas de massa;
II – elaboração de cadernos técnicos;
III – elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para

conhecimento da população, em especial para todo o corpo discente da
rede pública.

Art. 6º O objetivo geral do Programa é proporcionar atendimento
adequado de forma a reduzir a frequência com que as crises epiléticas
ocorrem, bem como diminuir as consequências clínicas e sociais.

Parágrafo único. São objetivos específicos deste programa:
I – diagnosticar e tratar pacientes com epilepsia em todos os graus

de complexidade;
II – promover políticas públicas para propagar a disseminação de

informação a respeito do tema epilepsia.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 126/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 095/2019, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio,
que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de botão de emergência em
ônibus coletivos e dá outras providências.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2019 47
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)

prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”1.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão
em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais dizem
respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, originando-
se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na Constituição”
(MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, Curso de Direito
Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que o
vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela
sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de
iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo,
mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a
prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício
radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/
STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, Rel. Min. Celso de
Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007).

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64, da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: (...) III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (...)
Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...) V – dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração do Estado na forma da lei (...).”

Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal detém entendimento
sedimentado no sentido de que a iniciativa para regulamentação de
concessões públicas é privativa do Chefe do Poder Executivo, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do
Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que
concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas
maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes.
Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente
provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a
inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo
que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço
público concedido, tendo em vista a interferência indevida na
gestão do contrato administrativo de concessão, matéria
reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa
ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o

nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre
60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente
do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos
esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o
diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do
poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva
de administração, por ser atinente aos contratos administrativos
celebrados com as concessionárias de serviço de transporte
coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição
Federal). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 929.591-
AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de  27/
10/2017).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO
DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO
DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR
CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA
ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de
obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao
conceder descontos e isenções sem qualquer forma de
compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia
entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em
que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na
gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de
declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI
2.733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006).

Ademais, a Constituição Federal em seu Art.175, estabelece que
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos, senão vejamos:

“Art.175 -Cumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I -  o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II -  os direitos dos usuários;
III -  política tarifária;
IV -  a obrigação de manter serviço adequado.

A lei Ordinária referida na norma acima descrita, é aquela própria
ao Poder concedente. Poderá ser Federal (União), Estadual (Estados),
Distrital (Distrito Federal e Municipal). Note que o constituinte não
determinou a origem da lei.

No caso concreto, o presente projeto pretende criar obrigações
aos concessionários de serviço concedido pelo Executivo, obrigações essas
que gerarão custos contratuais que podem afetar o equilíbrio financeiro da
concessão, ocasionando uma provável revisão contratual, o que, em última
análise, onerará o Poder Executivo, ferindo, portanto, a arquitrave
constitucional da separação dos poderes.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original, o autor
da propositura apresentou, no prazo legal, Emenda Substitutiva (Emenda
nº 001/2019), já devidamente publicada no Diário Oficial desta Casa
Legislativa, ao Projeto de Lei sob exame, com o intuito de sanar os vícios
de inconstitucionalidade acima apontados.

Da análise da Emenda apresentada, verifica-se que a mesma
aprimora substancialmente o texto do Projeto de Lei original, em especial,
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no que diz respeito que o “Poder Público exigirá, a partir da vigência da lei,
no ato das Licitações de Transportes Públicos Intermunicipais, no âmbito
do Estado do Maranhão os botões de pânico nos veículos que prestem o
serviço de que trata a propositura de lei”. Portanto, somos pela a sua
aprovação – EMENDA APROVADA.

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

nº 095/2019, com o acolhimento da Emenda Substitutiva nº 001/2019,
apresentada pelo autor da Proposição de Lei.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 095/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Wendell Lages
      Deputado Adriano
      Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 140 /2019

1. RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 121/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
destinação de porcentagem específica das unidades de programas de
loteamentos sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a
mulheres vítimas de violência doméstica.

Justifica o autor da presente proposição de lei, que a medida ora
proposta visa a destinação de porcentagem específica das unidades de
programas de loteamentos sociais e de habitação popular a famílias
monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica. Este projeto
de lei vem preencher uma lacuna que há tempos causa prejuízos sociais e
econômicos ao País: a questão das famílias monoparentais em situação de
vida precária e da violência doméstica contra a mulher.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 ANÁLISE FORMAL
O art. 1º, III, da Constituição Cidadã dispõe que a dignidade da

pessoa humana é um dos fundamentos da República, que tem como objetivo
construir uma sociedade livre, justa e solidária, segundo o art. 3º, I, do
mesmo diploma normativo. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a
Constituição da República prevê uma série de competências para seus
entes lograrem êxito na persecução desses valores. Dessa maneira, segundo
o texto constitucional:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
 IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico;

Assim, verifica-se que incumbe a todos os entes da federação criar
programas habitacionais que melhorem as condições de saneamento básico
da população, sendo uma competência comum entre eles. Uma interpretação

restritiva induz ao entendimento de que a construção dessas moradias se
deve apenas para garantir o que está disposto na lei, mas às normas
constitucionais deve-se dar a interpretação mais benéfica, inclusiva e
extensiva possível. Portanto, os programas de habitação popular devem
visar melhorar as condições vida, livrando homens e mulheres da privação
de um dos direitos mais básicos, que é a propriedade privada. Como
consecutivo lógico, melhorar as condições de vida de famílias monoparentais
ou de mulheres vítimas de violência doméstica significa influenciar
decisivamente no aspecto psicológico, garantindo-lhes a moradia quando
estão em uma situação de grande vulnerabilidade.

Não apenas os destinatários diretos da legislação ora analisada
serão beneficiados, mas também, reflexamente, as crianças e adolescentes
que integram as famílias monoparentais. A competência do Estado para
legislar sobre proteção à infância e juventude está prevista na Constituição:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
XV - proteção à infância e à juventude;

Frise-se que a instituição familiar goza de especial proteção do
Estado, independente de sua formação, sendo tradicional ou não,
monoparental ou dispondo de todos os seus membros, nenhuma estará à
margem da sociedade segundo a Lei Maior, sendo privilegiadas as
interpretações extensivas sobre a entidade:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
(...)
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

Não obstante todo o exposto, a Constituição do Estado do
Maranhão caminha pelos mesmos passos, obviamente, pois fruto do poder
constituinte derivado decorrente, devendo espelhar-se na Constituição
Federal. Assim, existe compatibilidade entre o Projeto de Lei 121/2019 e o
diploma normativo maranhense, uma vez que:

Art. 12. Compete, ainda, ao Estado:
I - em comum com a União e os Municípios:
(...)
i) promover e incentivar programas de construção de moradias
e fomentar a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
(...)
p) proteção à infância, à juventude e à velhice;

A competência do Poder Legislativo para criar o instrumento
normativo sobre esse tema é analisada de forma residual. Se não compete
ao Poder Executivo a iniciativa privativa para legislar sobre a matéria
disposta no Projeto de Lei 121/2019, não há óbice a atuação do legislador
estadual. Dessa maneira, o art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão
não prevê, como competência privativa do governador do Estado, a criação
de leis sobre programas de habitação popular e, portanto, conclui-se que
não há qualquer vício de iniciativa.

2.2 ANÁLISE MATERIAL
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, nos últimos 10 anos, o número de famílias monoparentais aumentou
exponencialmente. Nesse período, o país ganhou 1,1 mães solteiras, além
de outros arranjos familiares1. É uma realidade desvelada que famílias
nessas condições enfrentam dificuldades maiores, especialmente as
mulheres, que precisam se dividir entre o mercado de trabalho e a
maternidade sem contar com o auxílio de um companheiro ou de creches
públicas. Segundo estudos de Bhering e Fontes (2015)2:
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Em relação aos rendimentos das famílias monoparentais, verificou-

se que a renda média dos domicílios investigados é de R$ 1.018,74.
Considerando os domicílios monoparentais masculinos, a renda média
domiciliar é de R$ 2.070,56 e dos domicílios monoparentais femininos é
de R$ 1.479,44. Os dados evidenciam que ainda existe uma grande
desigualdade de gênero quanto ao rendimento entre homens e mulheres.
Isso pode ser explicado em grande medida, por uma inserção diferenciada
por sexo no mercado de trabalho, por uma maior presença feminina em
ocupações precárias, de baixa qualificação, pouca formalizada, entre outros
aspectos sociais que dificultam o desenvolvimento das mulheres no
mercado de trabalho.

Assim, destinar entre 25% a 40% dos programas de  loteamentos
sociais e de habitação popular para famílias nessas condições, como pretende
instituir o art. 1º do Projeto de Lei 121/2019, aforando a igualdade material
e valorizando a monoparentalidade.

Em outro giro, a violência doméstica é um dos maiores problemas
enfrentados pelo Brasil. A Lei Maria da Penha foi, inclusive, fruto de
recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos -
CIDH3, que sugeriu, ainda:

4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência
doméstica contra mulheres no Brasil.  A Comissão recomenda
particularmente o seguinte:

(...)
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais,

rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como
de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais
que gera;

Quando se fala em formas alternativas às judiciais para solução de
conflitos, não se menciona, unicamente, a mediação, a conciliação e a
arbitragem - que não deixam de estar sob as incumbências do Poder
Judiciário -, podendo e devendo o Poder Legislativo atuar, para que, de
forma rápida e efetiva, solucionar um programa tão grave quanto a violência
de gênero. Diante disso, a pretensão do art. 2º do Projeto de Lei 121/2019
em reservar, no mínimo, 20% dos programas de habitação popular e de
loteamento para mulheres vitimadas por todas as formas de agressão
previstas na Lei 11.340/2006 está em consonância com a recomendação da
CIDH, privilegiando os diplomas internacionais aos quais o Brasil é
signatário, como, por exemplo, a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – 19944, que, prevê:

Capítulo III
Deveres dos Estados

Art. 7º. Os Estados-parte condenam todas as formas de violência
contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e
sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência
e a empenhar-se em:

(...)
e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas,
para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou
modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que
respaldem a persistência e a tolerância da violência contra
a mulher;

Considerando que muitas mulheres permanecem em
relacionamentos abusivos, expondo suas vidas e de seus descendentes aos
riscos que as violências sofridas impõem por não possuírem autonomia
financeira dos companheiros, sendo esse fato, inclusive, uma das motivações
expostas pela justificativa do Projeto de Lei 121/2019 para sua criação, há
compatibilidade entre a Convenção de Belém do Pará – 1994 e o texto
normativo analisado.

2.3 JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA
Quanto ao princípio da isonomia, frise-se que não há qualquer

violação, havendo consolidada jurisprudência sobre a constitucionalidade
de leis que ponham o gênero feminino em situação de igualdade de fato e
não meramente formal ante as desigualdades históricas, culturais,
econômicas e sociais enfrentadas, não havendo que se falar em privilégios.
Nesse sentido, corroborando a tese de constitucionalidade das leis que
disponham sobre tratamento diferenciado às mulheres em situação de
vulnerabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade – ADC 19, que declarou, ante enorme
insegurança jurídica entre as manifestações dos tribunais inferiores, a total
conformidade entre a Lei 11.340/2006 e a Constituição Federal:

(...) impende ter em mente o amplo reconhecimento do fato de
que, uma vez marcadas, em uma sociedade machista e patriarcal
como a nossa, as relações de gênero, pelo desequilíbrio de poder,
a concretização do princípio isonômico (art. 5º, I, da Lei Maior),
nessa esfera – relações de gênero – reclama a adoção de ações
e instrumentos afirmativos voltados, exatamente, à
neutralização da situação de desequilíbrio. Com efeito, a
Constituição expressamente confere à mulher, em alguns
dispositivos, tratamento diferenciado, protetivo, na
perspectiva de, nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “acertar,
na diferença de cuidado jurídico, a igualação do direito à dignidade
na vida”.

2.4 CORREÇÃO TEXTUAL
Há um erro no art. 3º do Projeto de Lei 121/2019, recomenda-se,

portanto, a correção do artigo para supressão da frase “à proteção e o bem-
estar dos animais”, por ser matéria alheia e desconexa à legislação em
discussão.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

121/2019, por estar eivado de constitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 121/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Wendell Lages
      Deputado Adriano
      Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº142 /2019

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

o Projeto de Lei nº 135/2019, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que
Considera de Utilidade Pública Estadual a Companhia Folclórica e
Cultural Raízes da Ilha, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
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disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos promover e realizar campanhas de
atividades Culturais, Folclóricas, Esportivas, Educacionais, Artísticas
Sociais e Saúde, tendo em vista o bem-estar dos sócios  e fazer funcionar
com o presente Estatuto e as normas do Regimento Interno. A fim de
cumprir suas finalidades de Entidades se organizará em tantas unidades de
prestação de serviços.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 135/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Wendell Lages
      Deputado Zé Inácio Lula
      Deputado Adriano
      Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 143 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Senhor

deputado Zé Inácio, que institui o “Dia Estadual do Grêmio Estudantil
Livre, no âmbito do Estado do Maranhão”.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, segundo
o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa privativa,
constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em

consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do projeto de Lei nº 140/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 140/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Zé Inácio Lula
      Deputado Adriano
      Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  144 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 025/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Juliana Rodovalho Doriqui.

Justifica o autor da proposição, que a homenageada a Senhora
Maria Juliana Rodovalho Doriqui,  Residência em Genética Médica pelo
serviço de Genética Médica do HCRP/USP (2005-2008), graduação em
Medicina pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA (1998-2004),
monografia de conclusão de curso: Estudo Clínico, Citogenético e molecular
em pacientes com síndrome de Ullrich-Turner. Mestrado em Saúde
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Materno-Infantil da UFMA, dissertação intitulada: Avaliação
clínicoepidemiológica de crianças e adolescentes com atraso global do
desenvolvimento atendidos em serviço especializado de Genética Médica,
São Luís/MA. Presidente da Regional Norte-Nordeste da Sociedade
Brasileira de Genética Médica (biênio 2011-2013). Diretora de Atividades
Regionais da Sociedade Brasileira de Genética Médica (2012-2014).
Atualmente é assessora em Genética Médica na Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão, no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos,
no Serviço de Referência em Triagem Neonatal do MA - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais São Luís, no Hospital São Domingos, no
Hospital da Criança Dr. Odorico Amaral de Matos. Atuando principalmente
nos seguintes temas: Genética Médica (com atenção especial para
anomalias congênitas, deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo,
câncer familial), Triagem Neonatal, Análise Citogenética, Análise Molecular.
Natural de Vazante / MG (https://www.vazante.mg.gov.br/acidade ), oitava
filha de um casal mineiro, descreve seus pais como trabalhadores e que
amam a vida no campo, e que por muito valorizar a Educação, mesmo sem
sair do campo batalharam para que os filhos concluíssem pelo menos o
Ensino Médio. Assim hoje têm filhos graduados em História, Direito,
Psicologia, Farmácia, Medicina, e ainda alguns que trabalham com Pecuária
e/ou Agricultura. Em Minas Gerais, estudou em escola pública até a 5ª
série, quando por motivo de greve prolongada transferiu-se para escola
particular. Residiu na fazenda até os 7 anos, de onde já alfabetizada pela
própria mãe, com muito orgulho nomeada pela filha como sua “primeira
professora”, iniciou a primeira série em Vazante, sua cidade natal (conhecida
como a Capital do Zinco). Em 1989 mudou-se para Uberaba, em 1991
para Uberlândia, em 1993 para Tucumã - PA, em 1995 para São Luís –
MA, época em que sua irmã Maria de Fátima passou no vestibular para
Engenharia Elétrica (um ano depois, a mesma desistiu do curso e fez novo
vestibular para Farmácia, curso em que se graduou). No Maranhão, estudou
no Colégio Santa Teresa do 1º ano até a metade do 3º ano, quando se
transferiu novamente para Minas Gerais, onde concluiu o Ensino Médio.
Após 6 meses de cursinho (Anglo) em Uberlândia, retornou para São Luís,
quando prestou vestibular para Medicina. Nessa época foi acolhida por
Nívia Lins, sua amiga e colega de turma no Santa Teresa (hoje pedagoga e
jornalista) e, foi aprovada na UFMA (1998). Uma grande conquista para
quem desde a infância respondia que quando crescesse queria duas coisas:
ser feliz! E fazer Medicina para ajudar as pessoas! Durante o curso de
Medicina, morou no Vinhais com uma amiga, que conheceu também no
colégio (Terezinha Amorim, atualmente Administradora), no Bairro
Renascença II com amigas e colegas do curso (3 do Ceará e depois uma de
Goiânia), no Bairro São Francisco com sua irmã quando esta retornou a
São Luís para concluir o curso de Farmácia. Em 2000, conheceu seu “amore”
em São Luís MA, fazendo jus ao Título “Ilha do Amor”. Gilberto Doriqui
Júnior, nasceu em Porto Alegre – RS, na época em que se conheceram
cursava Medicina, atualmente é empresário e investidor; também autor do
livro Dorijos – em busca da verdade, lançado também aqui na ilha, na casa
do Maranhão, em 2007. Casaram-se em 2006, no civil em Ribeirão Preto,
cidade onde moravam na época e no religioso, em Três Ranchos – GO, na
tentativa de conseguir reunir a grande família que hoje está espalhada pelo
Brasil inteiro de Norte a Sul. Durante o curso, interessou-se por várias
áreas da Medicina – Neurologia, Endocrinologia, mas quando fez a disciplina
de Genética Médica, ministrada pela Profra. Dra. Silma Regina Ferreira
Pereira (bióloga com doutorado em Genética Humana pela USP/Ribeirão
Preto), logo se reapaixonou pela Genética que muito já a interessava no
colegial. Assim fez a prova para a Monitoria da disciplina de Genética
Médica em 2002 e, como foi selecionada, iniciou a estagiar no laboratório
de Genética da UFMA, que disponibilizava na época os exames
citogenéticos para a população do Maranhão através de verbas de projetos
de pesquisa. Lá no laboratório, começou seu aprendizado sobre as
tecnologias utilizadas em Genética e também iniciou a estabelecer o laço
entre o laboratório e a pratica clínica, uma vez que em São Luís não havia
nenhum Médico Geneticista na época e a Profra. Silma, sempre ressaltava
a necessidade de formação de pessoas para atuar na área que tanto carecia
e ainda carece de recursos humanos especializados. Durante a monitoria
desenvolveu sua pesquisa intitulada “Estudo Clínico, Citogenético e
Molecular em pacientes com estigmas da síndrome de Ullrich-Turner

atendidas no Hospital Universitário da UFMA”, que gerou sua monografia
de conclusão de curso. Ainda nesse período, por incentivo da Profra.
Silma, fez um estágio em 2003, com duração de um mês, no Serviço de
Genética Médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (local que foi
o primeiro credenciado a oferecer residência em Genética Médica no país),
onde confirmou sua decisão de se especializar na área. Concluiu o curso
em julho de 2004. Trabalhou por cerca de 6meses no Programa de Saúde da
Família em Alcântara, enquanto estudava para a prova de residência que
seria feita no final do ano. Foi selecionada para fazer a residência no
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto / USP e na UNICAMP. Em
fevereiro de 2005, iniciou a Residência em Genética Médica na USP em
Ribeirão Preto. Durante os três anos de residência passou por estágios
variando de 3 a 6 meses nas seguintes áreas: Puericultura, Neuropediatria,
Neonatologia, Medicina Fetal, Patologia Pediátrica, Radiologia,
Citogenética, Genética Molecular no laboratório do Hemocentro do HCRP
e, atendia nos ambulatórios do serviço de Genética Médica durante os três
anos (Geral e específicos – Aconselhamento Genético em Câncer,
Infertilidade, Oftalmogenética e Surdez). Fez ainda durante a residência
estágios no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e no Hospital da Criança
de São Paulo (USP), um mês em cada. Em 2008 retornou a São Luís, com
o propósito de edificar residência e fundar serviços estaduais na
especialidade de Genética Médica. Inicialmente, foi contradada na APAE
São Luís, serviço de referência em Triagem Neonatal do Maranhão e, e
começou seu consultório particular (situado no Medical Center -
Renascença naquela época, devido acolhimento pelo Prof. Dr. Manuel dos
Santos Faria). Desde então têm trabalhado para despertar os gestores do
município e do Estado para a necessidade de Atenção em Genética Médica.
Vem batalhando para serem disponibilizados para a população SUS,
também no Estado do Maranhão, os exames citogenéticos anteriormente
citados, que já não são feitos “in loco”, apesar de laboratório montado na
UFMA com equipamentos necessários e profissionais capacitados (já
foram realizados centenas de exames com verbas dos projetos de pesquisa;
e sempre que essas verbas se esgotam essa oferta de exames pelo LabGEM
UFMA é descontinuada). Apesar das várias reuniões, em diversas
instituições (UFMA, SES-MA) e com as distintas equipes de gestores
ainda hoje, as instituições estaduais e municipais que disponibilizam
atendimento clínico em Genética Médica enviam as amostras para
laboratórios fora do Estado, sendo o prazo para entrega de resultados de
cerca de 40dias (mesmo para casos de urgência, como aqueles de crianças
com anomalias congênitas internadas em UTI ou, crianças com ambiguidade
genital que necessitam do resultado deste exame para registro civil); ao
invés de 03 dias que são a quantidade de dias necessária para resultados em
casos de urgência, e factíveis se tais exames fossem realizados na capital
maranhense). Com o intuito de seguir carreira acadêmica, em 2008 fez
seleção no Programa de Pós Graduação Mestrado Acadêmico em Saúde
Materno-Infantil da UFMA, na qual passou em 5º lugar, iniciando assim
em 2009 seu projeto intitulado “Estudo Genético-Clínico em indivíduos
com Deficiência Intelectual atendidos na APAE-São Luís”, tendo realizada
a defesa da dissertação em 2012. Integrou ainda, na época do mestrado, a
Comissão de implantação do Banco de Tumores da UFMA, porém como
nunca possuiu vínculo empregatício naquela instituição não foi dada
continuidade a serviços diretamente relacionados à mesma. O reitor da
UFMA em 2008, após reunião presencial, tendo tomado conhecimento
sobre a necessidade de atendimento Genética Médica, prometeu concurso
público para médico geneticista, porém o primeiro edital com essa vaga
surgiu somente em 2014. Nessa época, ressalta-se que já sobrecarregada,
não pode nem cogitar em prestar esse concurso, pois para assumi-lo
precisaria abandonar alguma das instituições em que já trabalhava. E,
ressalta-se que apesar de ter tido profissional interessado e que passou na
prova (Dra Antonette Souto El Husny), infelizmente a mesma não foi
convocada na primeira chamada (profissionais “mais urgentes”). E quando
então o fizeram, a mesma já estava empregada em seu Estado de origem e
não pode assumir o cargo. Em concurso subsequente, passou o médico
geneticista maranhense - Caio Bruzaca, que infelizmente foi convocado
em dezembro/2016 e, somente poderia assumir após a obtenção do título
de médico geneticista, após finalizar a residência em Genética Médica na
UNICAMP, o que ocorreu em fevereiro 2017; sendo uma imensurável
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perda para a sociedade maranhense que poderia se beneficiar com o aumento
da oferta de serviço no Estado. Ainda em 2009, toda a sociedade brasileira
comemorou a assinatura, pelo Ministro da Saúde, e plublicação da portaria
que dispõe sobre a Política de Atenção Integral em Genética Clínica, que
propôs como meta a cobertura nacional até 2011, para atendimentos nessa
especialidade. No Maranhão, Maria Juliana Rodovalho Doriqui, após ter
escrito projetos para implantação de serviços de Genética Médica no
Maranhão, e sem êxito após apresentá-los pessoalmente aos gestores nas
secretarias de Saúde do Estado e também do município de São Luís, reuniu
forças com os demais profissionais de saúde em Genética das regiões
Norte-Nordeste, e presidiu o I Congresso Norte-Nordeste de Genética
Médica (http:// 1congressonortenordestegeneticamedica.blogspot.com/).
Este foi realizado em São Luís, no Rio Poty hotel, nos dias 20 e 21 de
agosto de 2009, com o tema central: Atenção Global à Pessoa com
Deficiência Intelectual, abrindo as atividades da Semana Nacional do
Excepcional em São Luís/MA, já iniciando as atividades com os cursos
précongresso realizados nos dias 17 a 19 de agosto no auditório do CRM/
MA. Grupo de trabalho do Ministério da Saúde apontou que as regiões
Norte-Nordeste concentram a minoria dos profissionais de saúde em
Genética, no Brasil na época haviam cerca de 200 médicos geneticistas; no
Maranhão aquela época havia apenas uma outra médica geneticista, que
trabalhava exclusivamente no hospital Sarah São Luís, Walquiria Domingues
de Melo; que logo voltou a residir em Minas Gerais por questões familiais;
ficando o Maranhão por mais uma década com apenas uma médica
geneticista. Durante essa década, o Estado passou a oferecer tanto avaliação
especializada em Genética Médica aos pacientes internados, quanto
atendimento ambulatorial nas instituições a seguir: Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão (a partir de 2010); Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos (a partir de 2012), através de contratação de pessoa
jurídica. O Hospital São Domingos convidou a médica geneticista do Estado
para compor seu quadro de profissionais colaboradores, tendo iniciado
consultório nesta instituição a partir de 2012. A nível municipal, a capital
do Estado passou a oferecer avaliações para crianças e adolescentes
internados no hospital da Criança Dr. Odorico Amaral de Matos a partir
de 2015. Em termos de associações médicas, destacam-se as participações
como Presidente da Regional Norte-Nordeste da Sociedade Brasileira de
Genética Médica (biênio 2011-2013) http://
regionalnortenordestesbgm.blogspot.com/2011/08/sociedade.html e como
Diretora de Atividades Regionais da Sociedade Brasileira de Genética
Médica (2012-2014), além de participação em diversos eventos científicos
com palestras, discussão clínica, apresentação de trabalhos científicos,
colaboração em projetos de pesquisa multicêntricos. Dentre esses projetos
ainda em andamento, destacamse aqueles envolvendo pessoas com:
microcefalia relacionada ou não ao Zika vírus; Epidermólise bolhosa;
anomalias de membros; amiotrofia muscular espinhal; distrofia muscular
de cinturas; picnodisostose; fibrose cística. No referente a ensino, estágios
no ambulatório de Genética Médica do Hospital Infantil Dr Juvencio
Matos tem sido ofertados a membros das Ligas Acadêmicas (LADGEN –
CEUMA e LAGEM – UFMA) e também para médicos residentes de
Pediatria da SES-MA e do HU-UFMA. Além disso, são encorajados
engajamento em projetos de pesquisa, publicação de trabalhos em
congressos, elaboração de artigos científicos, além de vir participando
também de bancas de trabalhos de conclusão de curso. Apoio e incentivo
vem sendo dados também aos pacientes com doenças Genéticas e seus
familiares e amigos, através de suporte científico às Associações civis afins
existentes no Estado, com organização de eventos, palestras, entrevistas,
projetos de pesquisa. Sendo um dos sonhos mais esperados, a reunião de
pessoas com as distintas doenças genéticas e/ou raras em uma mesma
associação maranhense - a mais recente realização através da fundação da
AMAGER, cujos frutos já iniciamos a colher (haja vista o sucesso da
audiência pública e manifestações realizadas com fulcro na conscientização
mundial sobre as pessoas com doenças Raras em 2019). (abaixo
continuidade das informações publicadas no Lattes) Nome civil Nome
Maria Juliana Rodovalho Doriqui. Daí a homenagem que o Poder
Legislativo prestará a esse ilustre Senador, concedendo-lhe o Título de
Cidadã Maranhense.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia
Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou
administrativo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em
casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica,
religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra que o
homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras da
concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 025/2019, de autoria do Senhor Deputado  Wellington do
Curso.

 É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa
n.º 025/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Antônio Pereira
      Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 145 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 141/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica Alcântara-MA como Município de Interesse
Turístico.”

Justifica o autor da proposição de Lei que “o Município de
Alcântara – MA, teve seu início no século XVI com um aglomerado de
aldeias das quais faziam parte com o nome significativo de Tapuitapera
(terra dos índios). Com a vinda da expedição de Daniel de La Touche,
senhor de La Ravardiere, e a constante infiltração de franceses nas tribos
indígenas, estabeleceram-se relações amistosas com aqueles. Pouco depois,
batizava-se o primeiro alcantarense com o nome de Martinho Francisco.
Em sua taba, ergueu-se uma capela, e conta-se ter sido celebrada aí a
primeira missa em terras de Alcântara. Após a expulsão dos franceses,
firmou-se o domínio português, mas a importância da aldeia não foi
diminuída. Entre 1616 e 1618, começou a colonização portuguesa em
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Taquitapera, com um pequeno presídio que os índios destruíram mais
tarde. Com a subdivisão das capitanias do Maranhão e do GrãoPará,
Taquitapera passou a condição de cabeça da capitania de Cumã, doada
pelo primeiro Governador do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho,
ao seu irmão Antônio Coelho de Carvalho, a 19 de março de 1624.
Entretanto, não parece ter o donatário dado rápido desenvolvimento à
capitania, pois em 1641, ao tempo da invasão holandesa, foi ela
abandonada após breve período de ocupação. O progresso da aldeia só
foi observado em 1648, quando elevada à categoria de vila, com o nome
de Alcântara, sob a invocação do apóstolo São Matias. A essa época já
existia uma igreja de pedra e cal dedicada a São Bartolomeu, e já estavam
erguidos os primeiros engenhos de açúcar. Assim sendo, Alcântara – MA
tem seu planejamento do desenvolvimento do turismo alicerçado quanto
à criação de políticas públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos
hoje existentes em seu território e sem infraestrutura de apoio turístico.
Ainda a criação de outros atrativos expressivos, equipamentos e serviços
turísticos.”  Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

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

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. O art. 43 da Constituição Estadual estatuiu quais
matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo
que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 141/2019) não se encaixa
em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da competência
exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos Municípios
(art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), caberá aos Estados
administrativa ou legislativamente deliberar sobre determinado assunto.

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria
mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa
Legislativa nos termos constitucionais.

Assim, não se vislumbra, ademais, vício no que tange à inauguração
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se
encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Executivo,
previstos no art. 43, da CE/89.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 141/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Zé Inácio Lula
      Deputado Adriano
      Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 146 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 132/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica Colinas-MA como Município de Interesse
Turístico.”

Justifica o autor da proposição de Lei que “o município de Colinas
– MA, teve seu inicio no século XVIII com a construção do Porto de
Desembarque de Passagem Franca, às margens do Rio Itapecuru no
povoado Almeida. Colinas – MA era um local de repouso de viajantes de
Passagem Franca a Almeida, às margens do Rio que atraiu muitas pessoas
e fixaram residência na Rua do Fogoso, atual Duque de Caxias. Germano
Pereira de Sá ganha uma vasta extensão de terras onde se desenvolvia
um povoado que ficou conhecido como Fazenda Grande. Em 28 de maio
de 1868 a Fazenda Grande foi elevada à categoria de Distrito
Administrativo, com o nome de Consolação. Em 04 de junho de 1870, o
Distrito foi levado a categoria de Vila, recebendo o nome de Vila de Picos,
este nome foi sugerido por Francisco Dias Carneiro, referindo muito bem
o aspecto geográfico da localidade, rodeada de picos, morros e colinas.
Em 10 de abril de 1891, a vila de Picos foi levada a categoria de cidade de
Picos. De acordo com a legislação Federal não era permitido a duplicidade
de nomes de cidades brasileiras, então Picos do Maranhão perdeu para
Picos do Piauí, por esta ser mais velha, a cidade passou a chamar-se
Colinas – MA, no dia 02 de fevereiro de 1943, por ser cercada de morros.
Considerada a “Princesinha do Alto Sertão Maranhense”, banhada pelas
águas mornas dos rios Itapecuru e Alpercatas, rodeada pela Mata dos
Cocais e floresta típicas de Pré-Amazonia Maranhense. Colinas – MA, é
uma cidade encravada no meio de um grande vale, cercados de colinas e
serras, daí origina-se seu nome. Distante 437 quilômetros de São Luís –
MA, é cortada pelas rodovias BR – 135, BR – 132 e MA – 370. A cidade é
o Polo da Região de Planejamento do Alpercatas, sendo o município com
maior população, maior centro comercial, educacional e de serviços. A
Economia da cidade está baseada no setor de serviços, principalmente o
comércio, nas industrias de transformação presentes no município e na
agricultura e agropecuária. Colinas – MA é generosamente banhado por
águas e beleza natural, ainda esdtando estas áreas em regiões de riqueza
para o turismo rural, fato esse associado aos eventos que ocorrem no
município e região, que o torna um município de interesse turístico, tendo
como característica o “turismo de passagem”, com ênfase nestes atrativos,
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vez que o suporte de hospedagem ocorre no próprio município.  Assim
sendo, Colinas – MA tem seu planejamento do desenvolvimento do turismo
alicerçado quanto à criação de políticas públicas, pesquisas e planos de
ação para os atrativos hoje existentes em seu território e sem infraestrutura
de apoio turístico. Ainda a criação de outros atrativos expressivos,
equipamentos e serviços turísticos”. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

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

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. O art. 43 da Constituição Estadual estatuiu quais
matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo
que o presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 132/2019) não se encaixa
em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da competência
exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos Municípios
(art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), caberá aos Estados
administrativa ou legislativamente deliberar sobre determinado assunto.

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria
mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa
Legislativa nos termos constitucionais.

Assim, não se vislumbra, ademais, vício no que tange à inauguração
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se
encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Executivo,
previstos no art. 43, da CE/89.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 132/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Zé Inácio Lula
      Deputado Adriano
      Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N.º 147/2019

 RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 005/2019, de autoria da Senhora Deputada

Doutora Thaiza Hortegal, que propõe que seja encaminhada Mensagem
de Pesar aos familiares, pinheirenses e população da baixada
maranhense, diante da morte do professor Algenir Santos Ferreira,
perda esta que tomou de comoção a região pelo legado que Algenir
Ferreira deixou como educador e político atuante. Aos seus
familiares e amigos, nossas sinceras condolências”

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação
da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou
protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro
que em tais situações a proposição deve ser um “requerimento sujeito à
deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento
que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente
declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas
personalidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos
do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da presente

Proposição (Moção nº 005/2019), na forma de Requerimento sujeito à
deliberação da Mesa Diretora.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 005/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 25 de abril de 2019.
Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Zé Inácio Lula

  Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 150/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 162/2019, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que Estabelece Diretrizes para implantação do Programa Linhas
de Produção no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Na justificativa, esclarece o autor do Projeto de Lei, em análise,
que “a presente preposição tem por objetivo criar uma rede integrada de
produção utilizando os diversos incentivos governamentais como:
aquisição de equipamentos, sementes e demais ações. De modo a aumentar
a produção de gêneros de origem animal e vegetal no nosso estado,
acabando com a dependência alimentar de outros estados, gerando além
desta independência, emprego e renda para as famílias maranhenses,
tendo ainda a criação do CICOP como ferramenta de comercialização e
integração dos produtores, gerando assim aprimoramento da qualidade
de vida e saúde da população.”

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada por
Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) seriam
exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de contrapesos.

Acontecer que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário.

 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 Constituição Federal em seu art. 61, §1º, delegou
ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, sobre
criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto de Lei cria atribuições a
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem tomadas pelo Estado
quando da implantação do programa, que ficará a critério do Poder
Executivo.

 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:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 162/2019, por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 162/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Wendell Lages
      Deputado Rafael Leitoa
      Deputado Adriano
      Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 151/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do
Poder Executivo, objeto da Mensagem Governamental nº 018/2019, que
Dispõe sobre a concessão de pensão especial a Manoel Conceição Santos.

O Projeto em análise concede pensão ao anistiado político Manoel
Conceição Santos no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais,
atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo -IPCA ou por índice oficial de inflação que vier substitui-lo. Também
o Proposição prevê que a pensão extinguir-se-á com a morte do beneficiário.

Esclarece a Sua Excelência, o Governador do Estado, que Manoel
Conceição Santos nasceu, em 1935, no Município de Pedra Grande/MA,
e durante sua juventude esteve engajado na luta camponesa por acesso à
terra para trabalho e moradia. Em julho de 1968, como Presidente do
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pindaré, foi alvejado, com três tiros
de revólver no pé esquerdo e dois tiros de fuzil no pé direito, em uma ação
da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Esclarece ainda, Sua Excelência, que nessa perspectiva, a proposta
legislativa em apreço, tem por finalidade reparar Manoel Conceição Santos
das lesões decorrentes de ações da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
durante o período da Ditadura Militar.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica concedida a Manoel
Conceição Santos, anistiado político, pensão especial no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) mensais e extinguir-se-á com a morte do beneficiário.

Primeiramente, destaca-se que o Projeto de Lei é de efeito concreto,
ou seja, se equipara a um ato administrativo, pois não estabelece um
comando genérico e sim específico, individualizando a pessoa alcançada
pelas suas determinações.

Com efeito, o art. 37, da Magna Carta Federal, estabelece que a
responsabilidade do Estado em relação aos atos que seus agentes causarem
a terceiros é objetiva, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação da EC nº 19/98)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”

Assim sendo, a responsabilidade objetiva consiste na comprovação
da ocorrência do fato, do dano e do nexo causal não havendo a necessidade
da discussão sobre a culpa do agente público no ato.
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No caso em tela, o beneficiário da pensão foi vítima de atos de

torturas e perseguição conforme constatado pelo Relatório da
Comissão da Verdade, bem como atos de agentes públicos estaduais
causaram a amputação de sua perna direita.

E conforme jurisprudência dos nossos Tribunais, as indenizações
por dano moral relativa aos atos de tortura praticados durante o regime
militar são imprescritíveis. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA DURANTE A
DITADURA MILITAR. PRISÃO E TORTURA. INDENIZAÇÃO.
LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REABERTURA DE PRAZO. I - “Em casos em que se postula a
defesa de direitos fundamentais, indenização por danos morais
decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer
outra espécie, não há que prevalecer a imposição qüinqüenal
prescritiva.” (REsp nº 379.414/PR, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 17/02/2003, p. 225)...II - O artigo 14 da Lei
nº 9.140/95 não restringiu seu alcance aos desaparecidos
políticos, pelo contrário, ele abrangeu todas as ações
indenizatórias decorrentes de atos arbitrários do regime militar,
incluindo-se aí os que sofreram constrições à sua locomoção e
torturas durante a ditadura militar. Em assim fazendo,
reabriram-se os prazos prescricionais quanto às indenizações
pleiteadas pelas pessoas ilegalmente presas e torturadas
durante o período. III - Recurso especial improvido. (REsp
529.804/PR, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
unânime, julgado em 20/11/2003, DJ de 24/05/2004) grifamos.
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA. PRISÃO E
TORTURA. INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REABERTURA DE
PRAZO. 1. Ação de danos morais em virtude de prisão e tortura
por motivos políticos, tendo a r. sentença extinguido o processo,
sem julgamento do mérito, pela ocorrência da prescrição, nos
termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O decisório
recorrido entendeu não caracterizada a prescrição. 2. Em casos
em que se postula a defesa de direitos fundamentais,
indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura
por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que
prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva. 3. O dano
noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito
da cidadania: o de respeito pelo Estado à vida e de respeito à
dignidade humana. O delito de tortura é hediondo. A
imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca
indenização por danos morais conseqüentes da sua prática. 4.
A imposição do Decreto nº 20.910/1932 é para situações de
normalidade e quando não há violação a direitos fundamentais
protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem
e pela Constituição Federal. 5. O art. 14, da Lei nº 9.140/1995,
reabriu os prazos prescricionais no que tange às indenizações
postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas,
sustentem ter participado ou ter sido acusadas de participação
em atividades políticas no período de 02 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas
por agentes políticos. 6. Inocorrência da consumação da
prescrição, em face dos ditames da Lei nº 9.140/1995. Este
dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a
pessoas em época de exceção democrática. Há de se consagrar,
portanto, a compreensão de que o direito tem no homem a sua
preocupação maior, pelo que não permite interpretação
restritiva em situação de atos de tortura que atingem diretamente
a integridade moral, física e dignidade do ser humano. 7.
Recurso não provido. Baixa dos autos ao Juízo de Primeiro
Grau. (REsp 379.414/PR, rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, maioria, julgado em 26/11/2002, DJ de 17/02/2003)
original sem grifos.

Em relação ao valor da pensão, a Lei Federal nº 9.140, de 04 de

dezembro de 1995, que Reconhece como mortas pessoas desaparecidas
em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979,
prevê o pagamento  a ser feito pela União de R$ 3.000,00 ( três mil reais),
in verbis:

“Art. 11. A indenização, a título reparatório, consistirá no
pagamento de valor único igual a R$ 3.000,00 (três mil reais)
multiplicado pelo número de anos correspondentes à expectativa
de sobrevivência do desaparecido, levando-se em consideração
a idade à época do desaparecimento e os critérios e valores
traduzidos na tabela constante do Anexo II desta Lei.”

O valor concedido pela União, serve de parâmetro para concessão
da referida pensão estadual.

Como visto, o Projeto de Lei analisado é um grande avanço do
Estado do Maranhão para reparar os danos que seus agentes cometeram
durante a ditadura militar.

Ademais, a Constituição Estadual determina em seu art. 43, III,
que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis
que dispõem sobre a matéria orçamentária. Sendo o presente
formalmente constitucional.

Sendo assim, o Projeto de Lei sob exame se mostra compatível
com as normas constitucionais e jurídicas e não apresenta nenhuma
incongruência com os preceitos magnos em vigor.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 163/2019, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 163/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
      Deputado Wendell Lages
      Deputado Antônio Pereira
      Deputado Adriano
      Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 153/2019

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 003/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivo à Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei Complementar, em epígrafe, propõe nova redação
ao § 9º, do art. 82, da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
– Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão,
com a seguinte redação:

“Art. 82 (...)
(...)
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§ 9º As férias dos desembargadores e juízes de direito não
poderão ser gozadas, em nenhuma hipótese, por período
inferior a dez dias.”

Em suma, o Projeto de Lei Complementar em análise visa aprimorar
os serviços forenses a fim de diminuir o tempo de afastamento dos
magistrados de suas funções, diminuindo o limite mínimo para dez dias, o
que não traria quaisquer prejuízos à ininterrupta prestação jurisdicional,
uma vez que as concessões de férias passam pela análise da Corregedoria
Geral de Justiça, havendo a designação de juiz substituto, afastando qualquer
tipo de prejuízo à administração da justiça, como bem esclarece a Mensagem
que encaminha a presente propositura de Lei.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 003/
2019, apresentado, nos âmbitos formal e material.

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

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

Contudo, há casos em que a Constituição Estadual reserva a
determinados agentes a iniciativa de alguns projetos. No presente caso, o
art. 72, da Carta Estadual, prevê em seu caput, que a organização judiciária
do Estado será disposta por Lei Complementar de iniciativa do Tribunal
de Justiça, observados os princípios apresentados em seus incisos, senão
vejamos:

“Art. 72 – Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados
os seguintes princípios. (...)”

Portanto, a matéria sob exame, não se vislumbra nenhuma objeção
para a sua aprovação, justamente por ser matéria de iniciativa reservada,
como define o dispositivo constitucional, acima descrito.

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de vícios de ordem
constitucional no Projeto de Lei Complementar em análise, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se favoravelmente, pela aprovação do Projeto

de Lei Complementar nº 003/2019, por não se encontrar eivado de
inconstitucionalidade e ilegalidade, no âmbito formal e material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 155/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a “Semana Estadual  de Conscientização sobre
o Desperdício de Alimentos” .

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana Estadual
de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos “, a ser realizada,
anualmente, na  segunda semana do mês outubro, com os seguintes objetivos:
promover a conscientização da população sobre o desperdício de alimentos,
aproveitamento integral dos alimentos, nutrição entre outros temas
relacionados;  divulgar políticas públicas e medidas que conscientizem a
população sobre o desperdício de alimentos, aproveitamento integral dos
alimentos e nutrição;  promover debates, palestras e outros eventos que
esclareçam a população sobre o desperdício de alimentos, aproveitamento
integral dos alimentos, nutrição, entre outros temas relacionados;

 Na justificativa, esclarece o autor, que a medida visa
conscientização da população sobre o desperdício de alimentos,
aproveitamento integral dos alimentos, nutrição entre outros temas
relacionados. De acordo com os números da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a cada ano, cerca de 1,3
bilhão de toneladas são descartados.¹ A recuperação de 25% desse
alimento desperdiçado poderia alimentar 870 milhões de pessoas
famintas.² O vice-presidente sênior de alimentos e mercados no World
Wildlife Fund, Jason Clay, destaca a urgência do problema de desperdício
de alimentos no mundo e nos Estados Unidos, enfatizando a necessidade
de medidas legislativas e politicas visando à diminuição do desperdício.³
Recentemente, legislações visando conscientizar a população, diminuir e
proibir o desperdício de alimentos, foram aprovadas na França e na
Grã-Bretanha, representando grande avanço no combate a fome no mundo.
A data, anualmente na segunda semana do mês de Outubro, se justifica
por coincidir com o dia mundial do alimento comemorado em 16 de
Outubro.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa privativa,
constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.
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VOTO DO RELATOR:

A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 143/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  156 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 130/2019, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão a “Semana Estadual  de Incentivo a Doação de
órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão”, e dá outras providencias.

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana Estadual
de Incentivo a Doação de órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão”, a
ser realizada, anualmente, nos dias 24 e 30 de setembro.

 Na justificativa, esclarece o autor, que a doação de órgãos é um
ato de consciência e amor ao próximo, Todos os anos, milhares de vidas
são salvas por meio desse gesto. O transplante é um procedimento cirúrgico
em que um órgão ou tecido doente é substituídos por um saudável. De
acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos
(ADOTE), mais de 30% das pessoas que esperam por um transplante de
coração, por exemplo, morrem na lista de espera. O transplante de órgãos
pode ser feito por doadores vivos ou mortos e, atualmente, mais de 80%
dos transplantes são realizados com sucesso. Qualquer pessoa pode ser
uma doadora de órgãos e nenhuma religião é contra a doação. Basta
apenas ser maior de 18 anos, ter condições adequadas de saúde e ser
avaliado por um médico para realização dos exames. A semana Estadual
de incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos visa conscientizar as pessoas
sobre o tema e, assim, ajudar a salvar vidas. O Brasil é o segundo país,
em número de transplantes do mundo. No primeiro semestre de 2018
foram realizados quase 13 (treze) mil transplantes. Em junho daquele
ano, por exemplo, cerca de 33 (trinta e três) mil pessoas aguardavam na
lista de espera por um órgão. Diante do exposto, tendo em vista que a
conscientização sobre o tema é capaz de aumentar o número de doadores,
faz-se necessária a criação da Semana Estadual de Incentivo à Doação de
Órgãos e Tecidos e sua inclusão no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do

principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa privativa,
constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 130/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 157 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 222/2018, de autoria do Senhor Deputado

Adriano, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira
de vacinação no ato da matrícula escolar”.

A proposição objetiva apenas ampliar as obrigações dos pais para
com as escolas, não impedindo que a matrícula seja feita, mas, “tão somente
resguardar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes a uma
sadia qualidade de vida.

Em seu exame preliminar do projeto, consideramos que o assunto
aqui tratado - proteção e defesa da saúde - é matéria que se insere no campo
da legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, haja
vista os incisos V e XII do art. 24 da Constituição da República. O Estado
Federado, portanto, pode editar normas complementares às diretrizes
emanadas da União.

Lembre-se que a Carta Magna preceitua, nos arts. 196 e 197, que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por
meio de 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 a promoção, proteção e recuperação, e que cabe ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle.
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Ademais, a Constituição Federal de 1998 também estabelece no

art. 227 o papel da família juntamente com a Sociedade e o Estado na
preservação dos direitos das crianças e adolescentes, sendo que em 1989,
com a promulgação da Lei nº 8.069 (ECA)foi o legislador categórico ao
acrescentar dentre os deveres inerentes ao poder familiar a obrigatoriedade
de vacinação de crianças nos casos determinados pelas autoridades sanitárias,
conforme o calendário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde,
senão vejamos:

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação
sanitária para pais, educadores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.

§ 1o  É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº
13.257, de 2016)

Assim sendo, é razoável e esperado que as escolas exijam referido
documento, vez que a não submissão a vacinação além de deixar a criança
vulnerável a enfermidade, torna-a vetor de risco para proliferação de
moléstias junto a sociedade;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos por se considerar constitucional e

legal a presente proposição.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 222/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 163/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n°. 040/2019, de autoria da Senhora Deputada Detinha,
que dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para pagamento com cartão
de crédito ou débito, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

A proposição em análise proíbe os estabelecimentos de comércio
e serviços de exigir valor mínimo para pagamento com cartão de
crédito ou débito aos consumidores.

Além disso, o art. 2°, da Proposição, estabelece que a não
observância das normas contidas na legislação sujeitará o infrator a sanções
de advertência e multa de dois salários mínimos vigente no País.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas,
regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos
no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal
legislar concorrente sobre produção, consumo e responsabilidade por danos
ao consumidor (incisos V e VIII, do art. 24, da CF/1988).1

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

A Suprema Corte já decidiu que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/
c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente,
de forma específica, adaptando as normas gerais de
“produção e consumo” e de “responsabilidade por dano ao
(...) consumidor” expedidas pela União às peculiaridades
e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada,
pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da legislação
federal correlativa, em tema de comercialização de
combustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j.
16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampada na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

Com efeito, o art. 39, II, do CDC, estabelece que será vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
“recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida
de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os
usos e costumes”.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que é
proibido recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente
a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados
os casos de intermediação regulados em leis especiais (art. 39, IX, do
CDC).

Ora, não há dúvidas que o texto legal proíbe os estabelecimentos
de comercio e serviços de exigir valor mínimo para pagamento com
cartão de crédito ou débito aos consumidores, de acordo com o sistema
de proteção dos direitos dos consumidores (art. 39, II e IX, do CDC).

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou 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 040/2019, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei  Ordinária nº 040/2019, nos
termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  179 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa
nº 028/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista , subscrito
por mais de um terço dos membros desta Casa, que propõe nova redação
ao art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, dispositivo este alterado pelas Resoluções Legislativas  nº
458/2004, nº 550/2008, nº 599/2010, nº 662/2012, nº 771/2016 e 910/
2018.

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o Art.
7º do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º -A partir do dia 02 de abril do primeiro ano da
Legislatura,  realizar-se-á Sessão Preparatória para a eleição
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão,
que tomará posse no dia 1º de fevereiro do terceiro ano da
Legislatura, em data e horário a serem definidos por Ato da
Presidência, com antecedência de 48 horas da realização do
pleito, obedecidos os dispostos no art. 8º e seus incisos do
Regimento Interno”.

As resoluções constituem, em conjunto com as normas do art.
59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos normativos
primários, e disporão sobre a regulação de determinadas matérias pelo
Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos decretos
legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente interna
corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitucional
assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica de funções,
a exclusiva competência para dispor sobre sua organização e seus serviços
internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in
verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – 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 [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento
Interno desta Casa:

“Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos [...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da
Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim
criada, também por um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimentais
o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoante o
direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

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

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº
028/2019. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  180 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 168/2019, de autoria da Senhora

Deputada Andreia Rezende, que “insere o Festejo de Santo Antônio, no
município de Balsas, no roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado
do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o festejo de
Santo Antônio, que ocorre anualmente no município de Balsas e é
considerado o maior evento religioso do sul do Maranhão. O festejo de
Santo Antônio ocorre em homenagem ao Santo padroeiro da cidade e é uma
tradição que reúne inúmeros fiéis locais e de toda região para celebrar
muito da cultura nordestina com a rica história de Balsas. As treze noites
festivas – que vão de 31 de maio a 13 de junho - movimentam fortemente
a economia local com a venda de comidas típicas e com a vasta programação
que envolve toda a comunidade católica. O início da comemoração é
marcado pelo tradicional chá da tia Maria, seguido de uma missa campal na
Igreja Matriz. Nos demais dias, também ocorrem programações bem
conhecidas dos apreciadores do festejo, tais como: a missa do vaqueiro,
carreata de Santo Antônio pelas ruas da cidade, procissão das crianças e a
procissão de Santo Antônio pelas ruas mais tradicionais de Balsas com
retorno à Igreja Matriz, onde é realizada a missa de encerramento do
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festejo. Um destaque dessa programação é a procissão fluvial que ocorre
sempre no primeiro domingo do mês - que também é considerado o Dia
Municipal do Rio Balsas – e que desce o rio com a imagem de Santo
Antônio em uma balsa feita com talos de buriti, até a chegada no porto,
onde pessoas e devotos do santo, aguardam a tradicional chegada na Beira
Rio para a celebração da missa. Atualmente o Maranhão só possui em seu
roteiro oficial de Turismo Religioso, a capital São Luís, com as festas em
homenagem a Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, o município
de Alcântara (Festa de São Benedito e Festa do Divino) e o município de
São José de Ribamar (Festejo de São José de Ribamar)

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

 Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas,
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei torna
evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 168/
2019, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 168/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 183/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 019/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação do § 2º, do art. 10, da Lei
nº 8.032, de 10 de dezembro de 2003, acrescentado pela Lei nº 8.710, de 16

de novembro de 2007 e alterado pela Lei nº 10.712, de 8 de novembro de
2017.

O Projeto de Lei visa alterar o dispositivo mencionado acima para
prorrogar os prazos fixados para a distribuição interna dos cargos
comissionados, a fim de se cumprir a Política estabelecida pela Resolução
nº 88/2009 e 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça, conforme
fundamento previsto na Mensagem nº 003/2019.

Ademais, o presente Projeto de Lei, tem por base, o art. 37, I e V,
da Constituição Federal, que amplia a acessibilidade aos cargos, funções e
empregos públicos, estabelecendo que as funções de confianças devem ser
exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos efetivos e
os comissionados (direção, chefia e assessoramento), nos casos e condições
e percentuais mínimos previstos em Lei.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 019/2019
apresentado.

Observa-se que a matéria objeto deste projeto encontra-se na
competência legislativa privativa do Tribunal de Justiça do
Maranhão:

Constituição Estadual de 1989.
Art. 76. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
[...]
II – organizar as secretarias e serviços auxiliares e dos
juízes que lhe forem vinculados(...).
[...]
V - propor ao Poder Legislativo a alteração da organização
e divisão judiciária do Estado.

Desse modo, o presente projeto (Projeto de Lei nº 019/2019) é
corretamente de iniciativa do Tribunal de Justiça, NÃO HAVENDO
OBJEÇÕES nesta fase do processo legislativo.

No conteúdo, também não se vislumbra nenhuma objeção para a
aprovação do Projeto de Lei em análise.

A Lei nº 10.712/2017, que deu nova redação aos §§ 2º e 3º do art.
10 da Lei nº 8.032/2003 (que Reestrutura a administração dos Serviços
Auxiliares do Poder Judiciário e institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão)
prevê que:

“Art. 10 - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - Em cada unidade do Tribunal, até 2020 - pelo menos 20%
dos cargos comissionados devem ser ocupados por servidores
efetivos e até 2022, pelo menos 30% dos cargos comissionados
devem ser ocupadas por servidores efetivos.
§ 3º - Em todo Tribunal deve-se atingir, em 5 anos, o percentual
mínimo de 50% de ocupação dos cargos comissionados por
servidores efetivos, nos seguintes termos:
I - até dezembro de 2018 - pelo menos 35% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
II - até dezembro de 2019 - pelo menos 40% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
III - até dezembro de 2020 - pelo menos 43% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
IV - até dezembro de 2021 - pelo menos 48% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
V - até dezembro de 2022 - pelo menos 50% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos.

Com a proposição em análise, objetiva-se ampliar estes prazos
supracitados, dando nova redação ao § 2º e revogando o § 3º, da seguinte
forma:

“Art. 10 - (...)
§ 1º - (...)
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§ 2º - Em todo Tribunal deve-se atingir, em 5 anos, o percentual
mínimo de 50% de ocupação dos cargos comissionados por
servidores efetivos, nos seguintes termos:
até dezembro de 2021 – 35%;
até dezembro de 2022 - 40%;
até dezembro de 2023 - 43%;
até dezembro de 2024 - 48%;
até dezembro de 2025 - 50%.
§ 3º - (REVOGADO).”

Assim, é possível efetuar a alteração proposta pela proposição
em análise, prorrogando os prazos de distribuição interna dos cargos
comissionados, para cumprimento da Política estabelecida pelo CNJ nas
Resoluções nº 88/2009 e nº 219/2016.

Com efeito, pode-se notar que o aludido Projeto observa a reserva
de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida - lei
ordinária - é a corretamente estabelecida pela Constituição.

Neste sentido, observa-se que o presente projeto de lei ordinária
não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo adentrar ao
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei Ordinária nº 019/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei  Ordinária nº 019/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Adriano

REQUERIMENTO Nº 009 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe a Resolução Legislativa nº 773/2015,
que estabelece critérios para a criação das Frentes Parlamentares no âmbito
da Assembleia do Estado do Maranhão, requeremos a Vossa Excelência, o
registro perante a Mesa desta Casa, da Frente Parlamentar de Defesa
do Consumidor, entidade suprapartidária de cunho associativo, sem fins
lucrativos, constituída nos termos da Ata de fundação e do estatuto em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na

modalidade Pregão Eletrônico, no dia 10 de maio às 14:00h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Registro de preços de serviços de manutenção
de 2º e 3º  nível em extintores com recarga e pintura, bem como teste
hidrostático em mangueiras de incêndio da Assembleia do Estado do
Maranhão. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos
sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive,
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00
horas.

São Luís, 25 de abril de 2019.

Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeiro da ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1626/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de
2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI
da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de
Empenho com a empresa HELDER MANUEL FILIPE MARTINS
23297217812, CNPJ n°. 15.227.248/0001-67, para efetivação da inscrição
do servidor, o Sr. Edwin Jinkings Rodrigues (matrícula n° 1644343),
no “Congresso Audiovisual SELECT 19” e do “Film Workshop com
Riccardo Fasoli”, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de
07 a 09 de maio de 2019, no valor total de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos
e cinquenta reais) visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade
das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco)
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE,
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 29 de abril de
2019.  Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, ADJUDICO o GRUPO 01 do Pregão Presencial nº 012/2019-
SRP/CPL/ALEMA à empresa QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS
PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME,
CNPJ N° 07.374.628/0001-04, no valor de R$ 12.659,00 (doze mil
seiscentos e cinquenta e nove reais), e os Grupos 02 e 03 à empresa
PROF LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ
N° 05.130.511/001-41, nos valores de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais) e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
respectivamente,  nos termos do Edital e da proposta vencedora e
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº 012/2019-CPL/
ALEMA, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 5881/2018-ALEMA.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís–MA, 29 de abril de 2019.Deputado Othelino Neto. Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
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nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº 001/2019-CPL/
ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4634/2018-
ALEMA e autorizo a celebração da ata de registro de preço com a empresa
vencedora do certame,  MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-
ME, CNPJ 13.278.683/0001-95, para o GRUPO I com valor de R$
535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais), MARKA SERVIÇOS
E LOCAÇÃO LTDA-ME, CNPJ 13.278.683/0001-95, para o GRUPO
II com valor de R$  350.000,00 (trezentos e cinquenta  mil reais), LPH
SILVA & CIA LTDA EPP, CNPJ 41.520.594/0001-49, para o GRUPO
III com valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), E DE J DA
SILVA EIRELLI, CNPJ 22.086.632/0001-52, para o GRUPO IV com
valor de R$ 98.900,00 (noventa e oito mil e novecentos reais) e LPH
SILVA & CIA LTDA EPP, CNPJ 41.520.594/0001-49, para o GRUPO V
com valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), nos termos do Edital,
seus anexos e das Proposta vencedora. Encaminhe-se à Comissão
Permanente de Licitação para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 26 de abril de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº 001/2019-CPL/
ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4634/2018-
ALEMA e autorizo a celebração da ata de registro de preço com a empresa
vencedora do certame,  MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-
ME, CNPJ 13.278.683/0001-95, para o GRUPO I com valor de R$
535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais), MARKA SERVIÇOS
E LOCAÇÃO LTDA-ME, CNPJ 13.278.683/0001-95, para o GRUPO
II com valor de R$  350.000,00 (trezentos e cinquenta  mil reais), LPH
SILVA & CIA LTDA EPP, CNPJ 41.520.594/0001-49, para o GRUPO
III com valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), E DE J DA
SILVA EIRELLI, CNPJ 22.086.632/0001-52, para o GRUPO IV com
valor de R$ 98.900,00 (noventa e oito mil e novecentos reais) e LPH
SILVA & CIA LTDA EPP, CNPJ 41.520.594/0001-49, para o GRUPO V
com valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), nos termos do Edital,
seus anexos e das Proposta vencedora. Encaminhe-se à Comissão
Permanente de Licitação para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 26 de abril de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 016/2019
referente à ARP n.º 034/2018, Pregão Presencial n.º 029/2018- CPL,
processo administrativo n.º 4959/2017-ALEMA. OBJETO: Aquisição
de “material de expediente” conforme especificações da presente Ordem
de Fornecimento, destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão.
CONTRATADA: VERGÊ COMÉRCIO LTDA. NOTAS DE
EMPENHO: 2019NE000629 (LOTE 02), 2019NE000630 (LOTE 04),
2019NE000631(LOTE 05), emitidas em 10.04.2019. VALORES DOS
EMPENHOS: R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); R$ 8.288,00 (oito
mil, duzentos e oitenta e oito reais); R$ 1.589,40 (hum mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e quarenta centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/
2002, Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 1612/2019. PRAZO
DE ENTREGA: 15 (quinze) dias contados da assinatura da Ordem de
Fornecimento pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Leandro Aires Lima- Fiscal do Contrato; Valney de Freitas
Pereira- Diretor Geral; VERGÊ COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 03.513.380/
0001-56 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 25 de abril de 2019.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 015/2019
referente à ARP n.º 030/2018, Pregão Presencial n.º 019/2018- CPL,
processo administrativo n.º 2106/2018-ALEMA. OBJETO: Aquisição
de “material de expediente” conforme especificações da presente Ordem
de Fornecimento, destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão.
CONTRATADA: VERGÊ COMÉRCIO LTDA. NOTAS DE
EMPENHO: 2019NE000632 (LOTE 01) emitida em 10.04.2019. VALOR
DO EMPENHO: R$ 2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco
reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 1610/2019. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias
úteis contados da assinatura da Ordem de Fornecimento pela Contratada.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Leandro Aires
Lima- Fiscal do Contrato; Valney de Freitas Pereira- Diretor Geral; VERGÊ
COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 03.513.380/0001-56 - CONTRATADA.
São Luís – MA, 25 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 017/2019
referente à ARP n.º 040/2018, Pregão Presencial n.º 023/2018- CPL,
processo administrativo n.º 5821/2017-ALEMA. OBJETO: Aquisição
de material permanente na espécie “bombas de irrigação, recalque e incêndio”
conforme especificações da presente Ordem de Fornecimento, destinados
à Assembleia Legislativa do Maranhão. CONTRATADA: P H B
SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA DE EMPENHO:
2019NE000628, emitida em 10.04.2019. VALOR DO EMPENHO: R$
16.135,00 (dezesseis mil, cento e trinta e cinco reais). BASE LEGAL: Lei
10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 0900/2019.
PRAZO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela Contratada. PRAZO TOTAL DO
CONTRATO (COM A GARANTIA): 12 (doze) meses, contados da
emissão da Nota Fiscal. DATA DA ASSINATURA: 26/04/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Luís Carlos Mena Barreto de Azevedo- Fiscal do Contrato;
Valney de Freitas Pereira- Diretor Geral; P H B SANTANA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 04.096.016/0001-09 - CONTRATADA.
São Luís – MA, 26 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 01/2015. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e A EMPRESA SIAT- SOCIEDADE
INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA., firmam entre si
o Sétimo Apostilamento ao contrato supra.  OBJETO: Emissão da Nota
de Empenho n.º 2019NE000741, no valor de R$ 130.873,00 (cento e
trinta mil, oitocentos e setenta e três reais), em 16.04.2019. DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação: 4628- Atuação Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Maranhão (Manutenção); Natureza Despesa: 33.90.39.17-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos; Fonte de Recursos:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva,
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corretiva e operacional dos equipamentos do sistema set free inverter
VRV/VRF, conforme o quarto termo aditivo ao contrato n.º 01.2015, com
vigência até 24/02/2020. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993
e Processo Administrativo n.º 1614/2019-ALEMA. DATA DE
ASSINATURA: 24/04/2019. ASSINATURA: CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís –
MA, 26 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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