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ORDEM DO DIA 11 DE MAIO DE 2020
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA

I-MEDIDA PROVISÓRIA EM VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO

01 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311/2020, que altera a Lei
nº 11.251, de 1º de abril de 2020, que  isenta do pagamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31 de julho de
2020, as operações internas e de importação do exterior com as
mercadorias que especifica destinadas à prevenção da COVID-
19, infecção humana causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-
2). Com Parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – Relator Deputado Ricardo Rios.

II - PROJETOS DE LEI EM VOTAÇÃO 1º E 2º TURNOS

02 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 081/2020, de autoria
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que suspende os prazos
relativos aos concursos públicos, em razão da pandemia do covid-
19 (coronavírus). Com Pareceres favoráveis oferecidos pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (nº 271/CCJC) –Relator
Ricardo Rios e de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
do Trabalho (nº 001/20) - Relator Deputado Adriano

03 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 086/2020, de autoria
do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre medidas de
proteção aos maranhenses durante o plano de contingência do
novo coronavírus do Governo do Estado do Maranhão. Com
Pareceres favoráveis emitidos pelas Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania (Nº 272/20) – Relator Deputado Rafael Leitoa e de Defesa
dos Direitos Humanos (Nº003/20) -Relator Deputado Dr. Yglésio.

04 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2020, de autoria
do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes
para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia da COVID-19/coronavírus, no âmbito do Estado do
Maranhão. Com Pareceres favoráveis emitidos pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (nº    273/20) – Relator Deputado
Rildo Amaral e de Saúde (Nº 002 /20) - Relator Deputado Ciro Neto.

05 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2020, de autoria
do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a isenção
no pagamento de multa pela rescisão contratual – cláusula de
fidelidade – nos contratos mantidos por consumidores com
empresas de telefonia, tevê a cabo, internet e assemelhadas,
durante o período em que for reconhecida a situação de calamidade
pública no Estado do Maranhão.Com Pareceres favoráveis emitidos
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania( Nº 274/20) –
Relator Deputado Ricardo Rios  e de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias (Nº 004/20) – Relator Deputado Dr. Yglésio

06 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 111/2020, de autoria
da Senhora Deputada Dra. Helena Duailibe, que dispõe sobre a
proibição e aplicação de medidas com vistas ao estado de
emergência em vigor, para disciplinar as farmácias e demais
estabelecimentos comerciais sobre a venda do álcool em gel e
outros produtos higiênicos. Com Pareceres favoráveis emitidos pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (Nº275/20) – Relator
Deputado Rafael Leitoa – e de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias (Nº 005/20) – Relator Deputado Dr. Yglésio.

07 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 124/2020, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o atendimento
bancário no Estado do Maranhão durante o estado de calamidade
causado pela pandemia de COVID-19 e dá outras providências.
Com Pareceres favoráveis emitidos pelas Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (N º 279/20) – Relator Deputado Rildo Amaral e de
Saúde (nº 003/20) – Relator Deputado Ciro Neto.

08 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 125/2020, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre normas de

concursos públicos para profissionais da área de saúde que
atuaram no combate Covid-19 no âmbito da Administração Pública
Estadual no Estado do Maranhão. Com Pareceres favoráveis emitidos
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (Nº 277/20) –
Relator Deputado Rafael Leitoa, de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho (Parecer nº 002/20) – Relator Deputado
Adriano.

09 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 126/2020, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre o Boletim de
Ocorrência, na Delegacia ‘On Line’, nos crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado do
Maranhão, durante o período em que perdurar a Pandemia da
Covid-19. Com Pareceres favoráveis emitidos pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (Nº 278/20) – Relator Deputado
Rildo Amaral – e de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias (02/
20) –Relator Deputado Dr.Yglésio.

10 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2020, de autoria
da Senhora Deputada Drª Helena Duailibe, que dispõe sobre a
suspensão do desconto salarial de empregados públicos e
aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria e dá
outras providências. Com anexação do Projeto de Lei Ordinária nº
106/2020, de autoria do Senhor Deputado Adriano, nos termos do art.
141 do Regimento Interno. Com Pareceres favoráveis emitidos pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (Nº 281/20), acatando
Emenda nº 001/20, de autoria do Deputado César Pires– Relator
Deputado Rildo Amaral e de Administração Pública, Seguridade Social
e de Relações do Trabalho (Parecer nº 003/20). Relator Deputado Dr.
Yglésio.

III - PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
EM VOTAÇÃO - TURNO ÚNICO

11 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2020,
oriundo do Parecer Nº 267/20, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Balsas– Relator Deputado
Rafael Leitoa

12 -  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2020,
oriundo do Parecer Nº 282/20, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado
de calamidade pública no Município de Caxias– Relator Deputado
Rafael Leitoa.

13 -  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2020,
oriundo do Parecer Nº 283/20, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado
de calamidade pública no Município de Santa Helena– Relator
Deputado Rafael Leitoa.

14 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2020,
oriundo do Parecer Nº 284/20 da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Mirinzal– Relator Deputado
Rildo Amaral.

15 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2020,
oriundo do Parecer Nº 285   /20, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado
de calamidade pública no Município de Presidente Dutra–. Relator
Deputado Rildo Amaral.

16 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2020,
oriundo do Parecer Nº 286/20, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Tutoia–Relator Deputado
Ricardo Rios.

17 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2020,
oriundo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprova
o pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública no
Município de Formosa da Serra Negra–Relator Deputado Ricardo
Rios.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 001/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 081/2020, de

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que suspende os prazos
relativos aos concursos públicos sob a responsabilidade dos poderes do
Estado, em razão da pandemia do covid-19 (coronavírus).

Conforme o Projeto, os responsáveis pela organização dos
concursos públicos devem publicar em veículo oficial e site institucional a
suspensão dos prazos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade (Parecer nº 271/2020), vem agora o projeto a esta Comissão
para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento
Interno.

A presente Proposição de Lei tem por finalidade sobrestar a validade
dos concursos públicos realizados, independentemente de homologação,
anteriormente à publicação do Decreto nº 35.677 de 2020, até o término da
vigência do estado de calamidade pública estabelecido pelo Estado do
Maranhão, tratando-se, na verdade, de critérios e condições para se chegar
à investidura em cargo público, que é momento anterior ao do início do
vínculo jurídico do servidor com o Estado.

Trata-se, em síntese, de uma questão de justiça e de eficiência
administrativa a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos
estaduais enquanto durar a calamidade pública decorrente da pandemia do
coronavírus.

Ocorre que a pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) tem
exigido do Estado esforços orçamentários e financeiros muito acima do
inicialmente planejado para seu enfrentamento. Assim, é natural que o
Estado acabe optando por, neste momento, não admitir novos servidores
nos quadros da Administração Pública em áreas não essenciais ao combate
à pandemia, até que a situação financeira se normalize.

Isso, no entanto, pode causar um indevido prejuízo àqueles já
aprovados e que possuem expectativa de direito à nomeação. Há o risco de
o prazo de validade se expirar e essas pessoas não poderem mais ser
nomeadas ou contratadas em razão disso, sem que tenham dado causa ao
problema.

Com efeito, verifica-se que o presente Projeto de Lei é salutar
para o fortalecimento da lisura dos concursos no âmbito do Estado do
Maranhão.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 081/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em   06  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Doutora Helena Duailibe
Deputado Ariston Sousa
Deputado Zito Rolim
Deputado Vinicius Louro
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 002/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 125/2020, de

autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre normas de
concursos públicos para profissionais da área de saúde que atuaram no
combate Covid-19 no âmbito da Administração Pública Estadual no Estado
do Maranhão.

Prevê a proposição que os concursos públicos para os profissionais
da área de saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado
do Maranhão deverão contar como título o tempo de serviço prestado, aos
hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou federal e hospitais
privados, pelos profissionais de saúde que atuaram diretamente no combate
à Covid-19, causada pelo Corornavirus, durante o tempo de vigência do
Estado de Calamidade, sendo que o tempo de serviço prestado pelo
profissional de saúde para contar como título deverá ser de no mínimo 240
(duzentos e quarenta) horas trabalhadas no combate direto à Covid-19.

Por fim, resta previsto pelo projeto que, o tempo de serviço, para
que possa contar como título, deverá ser atestado pelo Diretor Geral do
Hospital da Rede Pública ou Privada que o profissional da área de saúde
prestou serviço.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade (Parecer nº 277/2020), vem agora o projeto a esta Comissão
para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento
Interno.

A presente Proposição de Lei tem por finalidade é estabelecer
normas gerais relativas a concursos públicos, fixando parâmetros e
critérios objetivos que nortearão principalmente a elaboração dos editais
dos concursos necessários ao provimento de cargos para os profissionais
da área de saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado
do Maranhão.

Do exame da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário
é conveniente, pois interessa, convém e satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à utilidade pública.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 125/2020, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em  06  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Doutora Helena Duailibe
Deputado Ariston Sousa
Deputado Zito Rolim

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 002/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº. 126/2020,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre o Boletim
de Ocorrência, na Delegacia ‘On Line’, nos crimes de violência doméstica
e familiar contra mulher no âmbito do Estado do Maranhão, durante o
período de duração da Pandemia da Covid-19.

Em suma,  a proposição de lei visa dispor que durante o período
de duração da Pandemia da Covid-19, causada pelo Coronavírus, no âmbito
do Estado do Maranhão, o Boletim de Ocorrência nos crimes de violência
doméstica e familiar contra mulher, poderá ser realizado através do sítio da
Delegacia On Line, devendo constar no Boletim de Ocorrência a opção da
mulher de manifestar o interesse em requerer a medida protetiva de urgência,
prevista na Lei Federal nº 11.340/2006.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria
(Parecer nº 278/2020). Posteriormente, a proposição de lei veio a esta
Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “m”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito à defesa da mulher e da família, caso em espécie.

Encabeçando o rol de justificativas, busca-se esclarecer que o
projeto de ato normativo tem como destinatário as mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, por entender que a lógica da hierarquia de
poder em nossa sociedade não privilegia as mulheres, de modo a deixar
claro a natureza afirmativa da proposta.

Assim sendo, em análise de mérito, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
126/2020, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 126/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de maio de 2020.

Presidente Deputado Doutor Yglésio
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Leonardo Sá

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 002/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

099/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe
sobre as diretrizes para o enfrentamento do estado de Calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19/coronavírus, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, (Parecer nº 273/2020) que concluiu pela aprovação da
matéria, vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o
Parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e
relevância da proposição.

      Esclarece o autor, que as medidas estabelecidas nesta lei
objetivam a proteção da coletividade e serão implementadas em consonância
com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS –, observadas
as seguintes diretrizes: promoção de diálogo, cooperação e interação entre
União, Estado e municípios; intersetorialidade, transversalidade e integração
das políticas públicas; articulação entre as ações do poder público e da
sociedade civil; ampla divulgação das medidas planejadas e em execução,
bem como de seus resultados.

Registra a justificativa do autor, que a proposição de lei ora sob
exame visa conferir suporte normativo às medidas que hão de ser tomadas
pelo Estado do Maranhão em atenção ao enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, popularmente
conhecida por coronavírus.

É inegável o caráter meritório da proposição do ponto de vista da
saúde pública, visto que prevê medidas com ações coordenadas e decisivas
para conter a proliferação da doença e baixar as curvas de propagação com
vistas a permitir que o sistema de saúde responda com qualidade aos
novos infectados, como bem esclarece o autor da propositura.

     Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão, visto
que a medida possui o condão de proteção à saúde.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 099/2020, conforme aprovado no âmbito
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam, de conformidade

com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 099/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  07 de maio de 2020.
Presidente Deputado Ciro Neto
Relator Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ariston
Deputado Adelmo Soares
Deputado Adriano
Deputado Vinícius Louro
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 003/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 086/2020,

de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre medidas
de proteção aos maranhenses durante o plano de contingência do novo
Coronavírus do Governo do Estado do Maranhão.

Em síntese, a propositura de lei tem por finalidade coibir
determinadas práticas e pautar outras condutas no âmbito estadual, tendo
em conta o momento em que o Brasil e o Estado do Maranhão atravessam.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria,
na forma do texto original (Parecer nº 272/2020). Posteriormente, a
Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise
meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consumidor, caso em
espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
veda a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços,
durante o período em que estiver em vigor o Plano de Contingência do
Novo Coronavírus no Estado do Maranhão, não podendo a população
ficar à mercê da livre concorrência que se utiliza da situação excepcional
para impor aumento abusivo de preços.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que as medidas preventivas
propostas, objetivam causar o menor dano possível na vida das pessoas,
garantindo a manutenção dos preços praticados no mercado, pelo que
opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 086/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 086/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07  de maio de 2020.

Presidente Deputado Doutor Yglésio
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Leonardo Sá

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 003/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

124/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe

sobre o atendimento bancário no Estado do Maranhão durante o estado de
calamidade causado pela pandemia de COVID-19 e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº
279/2020). Vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e
relevância da proposição.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, as agências bancárias
deverão adotar as seguintes medidas preventivas e restritivas para a
continuidade de suas atividades: limitar o número de clientes em
atendimento, evitando a aglomeração de pessoas, fixando a permanência
de no máximo duas pessoas por grupo familiar, para que seja possível
manter a distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas
filas dos caixas e corredores; medir a temperatura dos consumidores na
entrada das agências; higienizar as mãos dos consumidores, com álcool em
gel 70%, na entrada e na saída das agências bancárias; disponibilizar
permanentemente os seguintes itens necessários para higienização das
mãos: lavatório com água potável corrente, sabonete líquido ou produto
antisséptico, toalhas de papel e lixeira para descarte ou dispensers com
álcool em gel 70% em pontos estratégicos, destinados à higienização das
mãos de colaboradores e clientes;  manter o estabelecimento arejado e
ventilado.

É inegável o caráter meritório da proposição do ponto de vista da
saúde pública, visto que faz-se vital o estabelecimento de novos parâmetros
de atendimento, bem como maior rigidez nas sanções em casos de
descumprimentos no período que perdurar o estado de calamidade causado
pela pandemia, como bem ressaltou o autor da propositura de lei.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 124/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam, de conformidade

com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 124/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de maio de 2020.

Presidente Deputado Ciro Neto
Relator Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ariston
Deputado Adelmo Soares
Deputado Adriano
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 003/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 100/2020, de

autoria da Senhora Deputada Doutora Helena Duailibe, que dispõe em
caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações
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financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores
públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados, no
âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá outras
providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam em caráter
excepcional suspensas as cobranças de empréstimos consignados (ou seja,
com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais e
municipais, ativos e inativos, tanto civis quanto militares, junto às
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), podendo o prazo de
suspensão estabelecido no caput ser prorrogado por igual período ou
enquanto durar o estado de calamidade pública.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade (Parecer nº 281/2020), com anexação do Projeto de Lei nº 106/
2020, de minha autoria, e emenda apresentada pelo Senhor Deputado
César Pires, acolhida no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,
vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva, em caráter
excepcional,  suspender as cobranças de empréstimos consignados (ou
seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais
e municipais, ativos e inativos, tanto civis quanto militares, junto às
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ademais, o projeto de lei em
apreço considera a temporalidade que deve caracterizar medidas de combate
à crise provocada pelo Coronavírus, ou seja, por três meses.

Do exame da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário
é conveniente, pois interessa, convém e satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à utilidade pública.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 100/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  08  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Vinícius Louro
Deputada Doutora Helena Duailibe
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 004/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 104/2020,

de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a
isenção no pagamento de multa pela rescisão contratual – cláusula de
fidelidade – nos contratos mantidos por consumidores com empresas de
telefonia, tv a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for
reconhecido a situação de calamidade pública no Estado do Maranhão.

Em síntese, a propositura de lei tem por finalidade vedar às
operadoras nos contratos mantidos por consumidores, a cobrança de multa
contratual, em decorrência da cláusula de fidelidade, por empresas de
telefonia fixa ou móvel, tv a cabo, internet e assemelhadas, durante o
período em que for reconhecida a situação de Calamidade Pública no
Estado do Maranhão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria,
na forma do texto original (Parecer nº 274/2020). Posteriormente, a
Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise
meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consumidor, caso em
espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
tem por finalidade proteger os direitos dos cidadãos maranhenses que se
veem em dificuldades financeiras, devido ao desemprego, na medida em
que exonera o pagamento de multa contratual de fidelidade por
concessionária de serviços de telecomunicação a todos os contratos
mantidos por consumidores, pelo período que durar o Estado de
Calamidade decorrente da Pandemia relacionada ao Covid-19 no Estado
do Maranhão, independentemente do motivo da rescisão.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que as medidas preventivas
propostas, objetivam causar o menor dano possível na vida das pessoas,
garantindo a manutenção dos preços praticados no mercado, pelo que
opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 104/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 104/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07  de maio de 2020.

Presidente Deputado Doutor Yglésio
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Leonardo Sá
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS

MINORIAS
P A R E C E R Nº 005/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 111/2020, de

autoria Senhora Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a proibição
e aplicação de medidas com vistas ao estado de emergência em vigor, na
forma que especifica.

Em síntese, a propositura de lei tem por finalidade propor que as
farmácias e demais estabelecimentos comerciais somente poderão fazer a
venda, por pessoa, de, no máximo, 04 (quatro) unidades de álcool em gel,
de papel higiênico, de sacos de lixo e de papel descartável. Nos locais de
atendimento ao público deverá ser fornecido, obrigatoriamente, meios de
higienização (álcool em gel 70%), com objetivo de conter a propagação de
doenças.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria,
na forma do texto original (Parecer nº 275/2020). Posteriormente, a
Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise
meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consumidor, caso em
espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
dispõe sobre a proibição e aplicação de medidas com vistas ao estado de
emergência em vigor.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que as medidas preventivas
propostas, objetivam causar o menor dano possível na vida das pessoas,
garantindo a manutenção dos preços praticados no mercado, pelo que
opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 111/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 111/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de maio de 2020.

Presidente Deputado Doutor Yglésio
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Leonardo Sá

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

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

e Silva, através do Ofício nº 054/2020, datado de 03 de abril de 2020,

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

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

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

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

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

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

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida já adotada pelo
Município de Balsas, através do Decreto nº 25, de 26 de março de 2020.

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  007/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Balsas, em
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todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 25, de 26
de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Balsas.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

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

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

em 06 de maio de 2020
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 271/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 081/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que suspende os prazos
relativos aos concursos públicos, em razão da pandemia do covid-19
(coronavírus).

Prevê a proposição que fica sobrestada a validade dos concursos
públicos realizados, independentemente de homologação, anteriormente à
publicação do Decreto nº 35.677 de 2020, até o término da vigência do
estado de calamidade pública estabelecido pelo Estado do Maranhão.

Por fim, resta previsto pelo projeto que, consideram-se todos os
concursos públicos sob a responsabilidade dos poderes do Estado,
englobando a administração direta ou indireta, que tenham sido realizados
e ainda não finalizados até a edição do Decreto nº 35.677 de 2020 no
âmbito do Estado do Maranhão.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob
exame é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos,
estabelecendo a suspensão da validade dos concursos públicos,
independentemente de homologação, enquanto durar o estado de calamidade
pública estabelecido pelo Estado do Maranhão, tudo isso em fiel observância
aos direitos dos candidatos, aos interesses da Administração Pública e aos
princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O
ordenamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro e
específico sobre concursos públicos, situação esta que dá ensejo a editais
arbitrários, e mesmo, à judicialização dos concursos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servidores públicos

estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento de cargos. Como
se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela Constituição e pela
Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe sobre o estatuto dos
servidores públicos civis do estado e dá outras providências), é um dos
requisitos para o provimento de cargos efetivos, sendo, portanto, etapa
inconfundível anterior a este.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, o
Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios gerais
admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a aprovação
dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível aplicar tal
entendimento em normativo estadual.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 081/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 081/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  06  de maio de 2020.

  Presidente: Deputado Ricardo Rios
  Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 272/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 086/2020, de
autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre medidas
de proteção aos maranhenses durante o plano de contingência do novo
Coronavírus do Governo do Estado do Maranhão.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, fica vedada a majoração,
sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, durante o período em
que estiver em vigor o Plano de Contingência do Novo Coronavírus no
Estado do Maranhão, na forma do art. 39, V e X do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos dos art. 24, VIII:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
V – produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]”   
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Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, pode-
se afirmar que a competência da União se resume à edição da normatização
geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros e o
Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas,
complementando a norma geral elaborada pela União (competência
suplementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). A justificativa
razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que animou o Poder
Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes com atribuições
legislativas para melhor atender as tutelas dos consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se que
o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização do
direito privado tem consequências importantes na proteção do consumidor.
A Constituição Federal é a garantia (de existência e proibição do retrocesso)
e o limite de um direito privado construído sob seu sistema de valores e
incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei estadual
regulamentadora das relações de consumo local que almeje a preservação
do bem-estar do consumidor e da segurança das operações consumeristas.

 Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas
postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal
que regulamenta o tema.

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exame
está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V e VIII, da CF/88,
bem como, com o Sistema de Proteção ao Consumidor, instalado pela Lei
Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor).  Portanto, a
matéria tem amparo constitucional e legal.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 086/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 086/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 273/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 099/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes
para o enfrentamento do estado de Calamidade pública decorrente da
pandemia da COVID-19/coronavírus, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, as medidas estabelecidas
nesta lei objetivam a proteção da coletividade e serão implementadas em
consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS
–, observadas as seguintes diretrizes: promoção de diálogo, cooperação e
interação entre União, Estado e municípios; intersetorialidade,
transversalidade e integração das políticas públicas; articulação entre as
ações do poder público e da sociedade civil; ampla divulgação das medidas
planejadas e em execução, bem como de seus resultados.

Registra a justificativa do autor, que a proposição de lei ora sob
exame visa conferir suporte normativo às medidas que hão de ser tomadas
pelo Estado do Maranhão em atenção ao enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, popularmente
conhecida por coronavírus.

Justifica ainda, o autor, que a propositura propicia mecanismos
jurídicos que darão guarida aos órgãos de saúde estaduais a fim de que
possam tomar decisões ágeis para conter a proliferação da doença e baixar
as curvas de propagação do COVID-19, de modo que o sistema de saúde
possa responder a suas demandas com qualidade.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos entes
da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88  e Art. 12, inciso II,
alínea “m” da CE/89, senão vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo
às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a
competência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria,
caso em espécie. Portanto, a competência dos Estados para legislar sobre
a proteção e defesa da saúde é concorrente à União. E, nesse âmbito, a
União deve limitar-se a editar normas gerais.

Ademais, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.” O direito à saúde, como
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está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por
autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o
acesso a ele.

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

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 099/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 099/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 274/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 104/2020, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos
Pneus, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão
contratual – cláusula de fidelidade – nos contratos mantidos por
consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet e assemelhadas,
durante o período em que for reconhecido a situação de calamidade pública
no Estado do Maranhão.

Em suma a propositura de Lei sob exame, veda às operadoras nos
contratos mantidos por consumidores, a cobrança de multa contratual, em
decorrência da cláusula de fidelidade, por empresas de telefonia fixa ou
móvel, tv a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for
reconhecida a situação de Calamidade Pública no Estado do Maranhão.

Inicialmente é importante destacar que a Proposição em análise
exonera o pagamento de multa contratual de fidelidade por concessionária
de serviços de telecomunicação a todos os contratos mantidos por
consumidores, pelo período que durar o Estado de Calamidade decorrente
da Pandemia relacionada ao Covid-19 no Estado do Maranhão,
independentemente do motivo da rescisão, não possuindo, portanto, objeto
idêntico, análogo ou correlato ao Projeto de Lei n° 252/2019, que apesar de
tratar da isenção da mesma cobrança em questão, diz respeito apenas aos
usuários que perderam o emprego de maneira involuntária, conforme
podemos verificar em consulta realizada em 14/04/2020 no sistema SAPL/
ALEMA.

Dessa forma, não deve ser aplicado o art. 170 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, uma vez que

não se trata de matéria idêntica, análoga ou conexa (matérias similares),
passíveis de anexação a Proposição mais antiga, ou seja, em estágio mais
avançado no Processo Legislativo Estadual.

Ultrapassado o aspecto Regimental, não podemos olvidar que a
União, Estados e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre
produção, consumo e responsabilidade por danos ao consumidor
(inciso V e VIII do art. 24 da CF/1988).

Em virtude disso, em recente decisão no âmbito da ADI 4.908/
RJ4, a Suprema Corte entendeu que a matéria em debate “[...] esgotam-se
na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador do serviço
público, não interferindo no conteúdo dos contratos administrativos
firmados no âmbito federal para prestação do serviço público.
Implementada norma de proteção ao consumidor que, rigorosamente
contida nos limites do art. 24, V, da Carta Política, em nada interfere no
regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos
serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente
usurpação da competência legislativa privativa da União, e,
consequentemente, afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição
da República”.

Ademais, o Projeto de Lei não possui com finalidade impedir a
suspenção dos serviços em relação aos consumidores inadimplentes, ou a
própria isenção de tarifas (principal fonte de receita das concessionárias
de serviços de telecomunicação), que poderia, consequentemente, afetar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão com o Poder
Público, impactando na Política Tarifária e na preservação da própria
continuidade do serviço de qualidade, e exigiria, portanto, uma
homogeneidade de tratamento da legislação em todo o território Nacional,
afastando a competência dos Estados para legislar sobre a matéria em
análise.

Sendo assim, cabe ao Estado legislar sobre a isenção no pagamento
de multa pela rescisão contratual – cláusula de fidelidade – nos contratos
mantidos por consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet
e assemelhadas, durante o período em que for reconhecido a situação de
calamidade pública no Estado do Maranhão (inciso V e VIII do art. 24 da
CF/1988).

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de Lei Estadual
Regulamentadora das relações de consumo local que almeje a preservação
do bem-estar do consumidor e da segurança das operações consumeristas.

 Com efeito, observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da Legislação
Federal que regulamenta o tema.

Isto posto, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 104/2019, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 104/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
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Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 275/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 111/2020, de
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a proibição
e aplicação de medidas com vistas ao estado de emergência em vigor, na
forma que especifica.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, as farmácias e demais
estabelecimentos comerciais somente poderão fazer a venda, por pessoa,
de, no máximo, 04 (quatro) unidades de álcool em gel, de papel higiênico,
de sacos de lixo e de papel descartável. Nos locais de atendimento ao
público deverá ser fornecido, obrigatoriamente, meios de higienização
(álcool em gel 70%), com objetivo de conter a propagação de doenças.

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos dos art. 24, VIII:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
V – produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, pode-
se afirmar que a competência da União se resume à edição da normatização
geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros e o
Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas,
complementando a norma geral elaborada pela União (competência
suplementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). A justificativa
razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que animou o Poder
Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes com atribuições
legislativas para melhor atender as tutelas dos consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se que
o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização do
direito privado tem consequências importantes na proteção do consumidor.
A Constituição Federal é a garantia (de existência e proibição do retrocesso)
e o limite de um direito privado construído sob seu sistema de valores e
incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei estadual
regulamentadora das relações de consumo local que almeje a preservação
do bem-estar do consumidor e da segurança das operações consumeristas.

 Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas
postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal
que regulamenta o tema.

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exame
está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V e VIII, da CF/88,
bem como, com o Sistema de Proteção ao Consumidor, instalado pela Lei
Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor).  Portanto, a
matéria tem amparo constitucional e legal.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 111/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 111/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 277/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 125/2020, de
autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre normas de
concursos públicos para profissionais da área de saúde que atuaram no
combate Covid-19 no âmbito da Administração Pública Estadual no Estado
do Maranhão.

Prevê a proposição que os concursos públicos para os profissionais
da área de saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado
do Maranhão deverão contar como título o tempo de serviço prestado, aos
hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou federal e hospitais
privados, pelos profissionais de saúde que atuaram diretamente no combate
à Covid-19, causada pelo Corornavirus, durante o tempo de vigência do
Estado de Calamidade, sendo que o tempo de serviço prestado pelo
profissional de saúde para contar como título deverá ser de no mínimo 240
(duzentos e quarenta) horas trabalhadas no combate direto à Covid-19.

Por fim, resta previsto pelo projeto que, o tempo de serviço, para
que possa contar como título, deverá ser atestado pelo Diretor Geral do
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Hospital da Rede Pública ou Privada que o profissional da área de saúde
prestou serviço.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob
exame é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos, fixando
parâmetros e critérios objetivos que nortearão principalmente a elaboração
dos editais dos concursos necessários ao provimento de cargos para os
profissionais da área de saúde no âmbito da Administração Pública Estadual
do Estado do Maranhão, tudo isso em fiel observância aos direitos dos
candidatos, aos interesses da Administração Pública e aos princípios
constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O
ordenamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro e
específico sobre concursos públicos, situação esta que dá ensejo a editais
arbitrários, e mesmo, à judicialização dos concursos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servidores públicos
estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento de cargos. Como
se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela Constituição e pela
Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe sobre o estatuto dos
servidores públicos civis do estado e dá outras providências), é um dos
requisitos para o provimento de cargos efetivos, sendo, portanto, etapa
inconfundível anterior a este.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, o
Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios gerais
admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a aprovação
dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível aplicar tal
entendimento em normativo estadual, visando contar como título, em
concurso público estadual para profissionais da área de saúde, o tempo de
serviço prestado, aos hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou
federal e hospitais privados, pelos profissionais de saúde que atuaram
diretamente no combate à Covid-19.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 125/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 125/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  06  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 278/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 126/2020, de
autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre o Boletim
de Ocorrência, na Delegacia ‘On Line’, nos crimes de violência doméstica
e familiar contra mulher no âmbito do Estado do Maranhão, durante o
período de duração da Pandemia da Covid-19.

Em suma,  a proposição de lei visa dispor que durante o período
de duração da Pandemia da Covid-19, causada pelo Coronavírus, no âmbito
do Estado do Maranhão, o Boletim de Ocorrência nos crimes de violência
doméstica e familiar contra mulher, poderá ser realizado através do sítio da
Delegacia On Line, devendo constar no Boletim de Ocorrência a opção da
mulher de manifestar o interesse em requerer a medida protetiva de urgência,
prevista na Lei Federal nº 11.340/2006.

Encabeçando o rol de justificativas, busca-se esclarecer que o
projeto de ato normativo tem como destinatário as mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, por entender que a lógica da hierarquia de
poder em nossa sociedade não privilegia as mulheres, de modo a deixar
claro a natureza afirmativa da proposta.

Com efeito, o sistema de proteção à mulher inserto na Lei Maria
da Penha alberga as mulheres em diversos níveis, assistindo mulheres
violentadas e/ou em situação de risco, e criando um microssistema
processual voltado para assegurar um trâmite célere e seguro à mulher
vítima de violência doméstica.

Assim, a inovação trazida no Projeto de Lei em análise representa
uma importante contribuição jurídico-social, tendo em vista que pretende
dar concretude maior às medidas protetivas de urgência no contexto do
isolamento social provenientes da Covid-19.

A iniciativa legislativa cumpre o mandamento constitucional inscrito
no art. 226, da CF/88 que impõe ao Estado o dever de proteção à entidade
familiar e, especificamente no parágrafo 8º, dispõe que “o Estado assegurará
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 126/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 126/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  06  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral
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Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 279/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 124/2020, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o atendimento
bancário no Estado do Maranhão durante o estado de calamidade causado
pela pandemia de COVID-19 e dá outras providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, As agências bancárias
deverão adotar as seguintes medidas preventivas e restritivas para a
continuidade de suas atividades: limitar o número de clientes em
atendimento, evitando a aglomeração de pessoas, fixando a permanência
de no máximo duas pessoas por grupo familiar, para que seja possível
manter a distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas
filas dos caixas e corredores; medir a temperatura dos consumidores na
entrada das agências; higienizar as mãos dos consumidores, com álcool em
gel 70%, na entrada e na saída das agências bancárias; disponibilizar
permanentemente os seguintes itens necessários para higienização das
mãos: lavatório com água potável corrente, sabonete líquido ou produto
antisséptico, toalhas de papel e lixeira para descarte ou dispensers com
álcool em gel 70% em pontos estratégicos, destinados à higienização das
mãos de colaboradores e clientes;  manter o estabelecimento arejado e
ventilado;

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos entes
da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88  e Art. 12, inciso II,
alínea “m” da CE/89, senão vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo
às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a
competência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria,
caso em espécie. Portanto, a competência dos Estados para legislar sobre
a proteção e defesa da saúde é concorrente à União. E, nesse âmbito, a
União deve limitar-se a editar normas gerais.

Ademais, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.” O direito à saúde, como
está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por
autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o
acesso a ele.

Além disso, o presente projeto visa resguardar a saúde, a segurança
e a vida dos consumidores, tema também de competência concorrente
entre os Entes, de acordo com o art. 24, V e VIII, da Constituição Federal,
como bem registra a justificativa o autor da propositura de lei.

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

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou

infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 124/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 124/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 281/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 100/2020, de
autoria da Senhora Deputada Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre
a suspenção do desconto salarial de empregados públicos e aposentados
pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria e dá outras providencias.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam em caráter
excepcional suspensas as cobranças de empréstimos consignados (ou seja,
com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais e
municipais, ativos e inativos, tanto civis quanto militares, junto às
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), podendo o prazo de
suspensão estabelecido no caput ser prorrogado por igual período ou
enquanto durar o estado de calamidade pública.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva, em caráter
excepcional,  suspender as cobranças de empréstimos consignados (ou
seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais
e municipais, ativos e inativos, tanto civis quanto militares, junto às
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ademais, o projeto de lei em
apreço considera a temporalidade que deve caracterizar medidas de combate
à crise provocada pelo Coronavírus, ou seja, por três meses.

Convém relatar que matéria no mesmo sentido foi apresentada
pelo Senhor Deputado Adriano (Projeto de Lei nº 106/2020), dispondo
sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a
empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e
municipais, no âmbito do Estado do Maranhão, durante o plano de
contingência do novo coronavírus.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias idênticas
ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a mais antiga, desde
que possível o exame em conjunto.

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate
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de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou
conexa a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por
ocasião da distribuição, de ofício, ou por determinação do
Presidente da Assembleia, mediante requerimento de Comissão
ou de Deputado. [grifo meu]”

Assim sendo, opina-se pela anexação do Projeto de Lei nº
106/2020, ao Projeto de Lei nº 100/2020, consoante os arts. 141 e 170
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do
Maranhão.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servidores públicos
estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento de cargos.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, o
Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios gerais
admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a aprovação
dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível aplicar tal
entendimento em normativo estadual.

Ressalta-se, por oportuno, que dentro do prazo regimental foi
apresentada uma Emenda Modificativa subscrita pelo Senhor Deputado
César Pires, senão, vejamos:

Ementa: “Dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão
do cumprimento de obrigações financeiras referentes a
empréstimos consignados contraídos por servidores públicos
estaduais e municipais e empregados públicos e privados, no
âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá
outras providências.”
“Art. 1º. Ficam em caráter excepcional suspensas as cobranças
de empréstimos consignados (ou seja, com desconto em folha)
contraídos pelos servidores públicos estaduais e municipais e
empregados públicos e privados, ativos e inativos, tantos civis
quanto militares, junto às instituições financeiras, pelo prazo
de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo
coronavírus (COVID-19).”
“Art. 3º. As instituições financeiras não poderão realizar
qualquer tipo de cobrança, sendo vedada a inscrição do nome
dos devedores nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao
crédito.”

Procedendo a análise da emenda apresentada, fica demonstrado
que a mesma aprimora o texto do Projetos originais (Projetos de Lei nº 100/
2020 e 106/2020) e promove os ajustes necessários à sua efetiva
aplicabilidade, bem como está compatível com o ordenamento jurídico
pátrio, o que opinamos pela aprovação da Emenda Modificativa nº 01/
2020.  – EMENDA APROVADA.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 100/2020, com a emenda acima proposta pelo
Senhor Deputado César Pires, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24

de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 100/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  06  de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  282/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Caxias, o Senhor

Prefeito Fábio José Gentil Pereira Rosa, através da Mensagem nº 12 datada
de 21 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Caxias, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de março
de 2020, que declarou Estado de Calamidade no Estado do Maranhão em
razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19 e do aumento
do número de casos de H1N1.

Nessas circunstâncias, a declaração da situação de calamidade, em
todo o território do Município de Caxias tem por motivação precípua,
decretar “Situação de Calamidade Pública até 31/12/2020”, em razão do
agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença
infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19 e do aumento do
número de casos de H1N1, com repercussões nas finanças públicas
municipais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  008/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Caxias, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 143, de 21 de abril de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no município de Caxias.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

    É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
08/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  283/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Helena, o

Senhor Prefeito Zezildo Almeida Júnior, através do Ofício nº 021 datado
de 04 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Santa Helena, neste
Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de

março de 2020, que declarou Estado de Calamidade no Estado do Maranhão
em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia
de doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19 e do
aumento do número de casos de H1N1, bem como o Decreto Municipal nº
14, de 2 de maio de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  009/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Helena,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 14, de 02 de maio de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no município de Santa Helena.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
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de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
09/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  284/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Mirinzal, o Senhor

Prefeito Jadilson dos Santos Coelho, através do Ofício nº 010 datado de 20
de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Mirinzal, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de março
de 2020, que declarou Estado de Calamidade no Estado do Maranhão em
razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19 e do aumento
do número de casos de H1N1, bem como o Decreto Municipal nº 05, de 10
de abril de 2020.

Aduz o Ofício que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento
adverso, diante da infecção humana causada pelo novo coronavírus
(COVID-19), os quais implicam, de forma significativa, no
comprometimento da capacidade de resposta econômica e/ou
administrativa do Poder Público Municipal, o que implica na necessidade
de auxílio financeiro complementar por parte dos governos federal e estadual
para as ações de socorro e assistência à população e reabilitação do cenário.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  010/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Mirinzal, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 05, de 10 de abril de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no município de Mirinzal.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
010/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  285/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Presidente Dutra,

o Senhor Prefeito Juran Carvalho de Souza, através do Ofício nº 100
datado de 05 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Presidente
Dutra, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº
35.672, de 19 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade no
Estado do Maranhão em razão do agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada
pela COVID-19, bem como o Decreto Municipal nº 108, de 02 de maio de
2020.

Aduz o Ofício que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos o agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19) em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 024, de 19 de março de 2020 e Decretos
Complementares, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outros providências.
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A decretação do estado de calamidade pública se dará quando

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  011/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Presidente
Dutra, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 108, de
02 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Presidente Dutra.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
011/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 06 de maio de 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  286/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Tutóia, o Senhor

Prefeito Romildo Damasceno Soares, através do Ofício nº 058 datado de
06 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Tutóia, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de março
de 2020, que declarou Estado de Calamidade no Estado do Maranhão em
razão  do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia
de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) e H1N1 em complementação às ações definidas no Decreto
Municipal n. 28, de 16 de março de 2020, e ainda, suas repercussões nas
finanças públicas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Aduz o Ofício que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos o agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19) em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 036, de 29 de abril de 2020 e Decretos
Complementares, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outros providências.

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

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

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

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

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.
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Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-

se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  012/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Tutóia, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 036, de
29 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Tutóia.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
012/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  287/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Formosa da Serra

Negra, o Senhor Prefeito Janes Clei da Silva Reis, através do Ofício nº 031
datado de 16 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Formosa da
Serra Negra, neste Estado, considerando, para tanto, que o Poder Público
Municipal não pode, a toda evidência, ficar alheio, indiferente ou insensível
a esse excepcional e extraordinário estado de coisas, mas, ao contrário,
deve contribuir para que haja um perfeito entrosamento com os diversos
setores e seguimentos da comunidade, solucionando ou minimizando as
adversidades e as dificuldades dos munícipes atingidos pela catástrofe,
cabendo-lhe ainda a obrigação inescusável de restaurar a normalidade de
suas vidas, promovendo a retirada e remoção de barreiras, escombros,
entulhos, lama e detritos trazidos ou produzidos pela ação destruidora e
avassaladora das águas pluviais.

Aduz o Ofício que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos o atendimento ao que preceitua os incisos I a
III do §1º do artigo 6º da Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da
Integração Nacional.

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

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

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

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

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

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

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

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Formosa
da Serra Negra, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  013/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Formosa da
Serra Negra.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Formosa da
Serra Negra, em todo território do Município, em face da
extensão do desastre causado pelas chuvas que se abateram sob
o município, cuja intensidade está dimensionada no nível II
previsto na Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de
2016, do Ministério da Integração Nacional, plenamente
caracterizada a situação de emergência (SE), ante a situação de
anormalidade provocada pelo desastre, nos termos do Decreto
Municipal nº 105 de 16 de abril de 2020, que declara  a situação
de emergência no município de Formosa da Serra Negra.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
013/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  288/2020

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 311, de 24 de abril de
2020, que “Altera a Lei nº 11.251, de 1º de abril de 2020, que  isenta do
pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as
operações internas e de importação do exterior com as mercadorias que
especifica destinadas à prevenção da COVID-19, infecção humana causada
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).”

Em suma, a presente Medida Provisória visa alterar a redação dos
incisos IV e VI, constantes no artigo 1º da Lei nº 11.251 de 1º de abril de
2020, com o objetivo de sanar mera incorreção no código NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) das máscaras médicas e do álcool
70%. Na oportunidade da edição da Medida Provisória nº 309, foi indicado
tão somente o código fiscal das máscaras contra gases (NCM 9020.00.10).
Não obstante, o Estado do Maranhão está autorizado a conceder tratamento
tributário diferenciado também à mercadoria com classificação fiscal NCM
6307.90.10 (máscaras de falso tecido). Na ocasião, é sanado, ainda, equívoco
na classificação fiscal do álcool 70% (NCM 2207.20.19), como bem
esclarece a Mensagem Governamental nº 027/2020 que encaminha a Medida
Provisória em apreço.

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

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a

possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos
na Magna Carta Federal, in verbis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neste contexto, após decisão judicial favorável, não se vislumbra
nenhuma inconstitucionalidade do assunto tratado pela referida Medida
Provisória.

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

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

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

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

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

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos jurídicos

relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o atributo da
discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

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

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

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

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento, dada a relevância da matéria tratada nesta Medida Provisória, em
especial, na necessidade de indicar o código numérico representativo das
mercadorias, conforme Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
sistema de categorização de mercadorias adotado pelo Brasil para fins de
tributação.

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre da necessidade de
se assegurar, com a maior brevidade possível, a aplicação do tratamento
tributário diferenciado, judicialmente autorizado, às mercadorias essenciais
para o enfrentamento da COVID-19, conforme aduz a Mensagem
Governamental.

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória visa sanar falha no código NCM (Nomenclatura Comum
do Mercosul) das máscaras médicas e do álcool 70%, constante na Lei nº
11.251 de 1º de abril de 2020, conforme já mencionado. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.
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VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 311/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 311/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 83/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1247/2020-AL entre
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
INSTITUTO ECOS DE GAYA - EGA. OBJETO: Distribuição de 1.127
(um mil cento e vinte e sete) cestas básicas para a população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica, durante o período de enfretamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
decreto estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS: O presente
Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato, doação de
bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial ou
transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as partes do
ajuste. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e Naiara Rabelo Valle, representante legal do INSTITUTO ECOS DE
GAYA – EGA, CNPJ n.º 22.162.337/0001-38. DATA DA ASSINATURA:
30/04/2020. São Luís (MA), 08 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 103/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1310/2020-AL entre
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
SOCIEDADE DE PRODUTORAS RURAIS DE VILA UNIÃO.
OBJETO: Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas para a população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os
cidadãos no acesso a uma alimentação básica, durante o período de
enfretamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme decreto estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do

Maranhão. DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS:
O presente Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato,
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial
ou transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as partes
do ajuste. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e Lidiane Penha Silva Sá, representante legal do SOCIEDADE DE
PRODUTORAS RURAIS DE VILA UNIÃO, CNPJ n.º 11.269.416/
0001-26. DATA DA ASSINATURA: 26/04/2020. São Luís (MA), 08 de
maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral.

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 108/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1295/2020-AL entre
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
FAMILIAR DE LAGO DOS RODRIGUES. OBJETO: Distribuição de
100 (cem) cestas básicas para a população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica, durante o período de enfretamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme decreto
estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS: O presente
Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato, doação de
bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial ou
transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as partes do
ajuste. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e João da Silva Magalhães, representante legal do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE LAGO
DOS RODRIGUES, CNPJ n.º 11.121.500/0001-06. DATA DA
ASSINATURA: 27/04/2020. São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 114/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1313/2020-AL entre
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.
OBJETO: Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas para a
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica, durante o
período de enfretamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos
causados pelas chuvas, conforme decreto estadual nº 35.672 de 19/03/
2020 do Estado do Maranhão. DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS: O presente Acordo de Cooperação não envolve a
celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de
compartilhamento de recurso patrimonial ou transferência de recursos
orçamentários ou financeiros entre as partes do ajuste. VIGÊNCIA: 30
(trinta) dias. ASSINATURA: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Maria Teixeira Silva da
Silva, representante legal do PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO
NOVO DO MARANHÃO, CNPJ n.º 01.612.323/0001-07. DATA DA
ASSINATURA: 28/04/2020. São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 119/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1341/2020-AL entre
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO
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DO MARANHÃO - FECOPEMA. OBJETO: Distribuição de 2255
(duas mil, duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para a população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os
cidadãos no acesso a uma alimentação básica, durante o período de
enfretamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme decreto estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS:
O presente Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato,
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial
ou transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as partes
do ajuste. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e Bernardo Linhares Amorim, representante legal do FEDERAÇÃO DAS
COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO -
FECOPEMA, CNPJ n.º 06.994./0001-74. DATA DA ASSINATURA:
30/04/2020. São Luís (MA), 08 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO e a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADINHA/MA, referente ao Processo
Administrativo nº 1316/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 300
(trezentas) cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, e
Processo Administrativo nº 1316/2020 - ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 28/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e APAE –
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CHAPADINHA/MA - CNPJ nº 02.377.120/0001-38.  São Luís – MA,
08 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 109/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ,
referente ao Processo Administrativo nº 1307/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 2.255 (duas mil duzentas e cinquenta e cinco) cestas
básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, e Processo Administrativo nº 1307/2020 - ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 30/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - CNPJ nº 06.104.863/0001-
95.  São Luís – MA, 08 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 110/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILAGRES DO MARANHÃO, referente ao Processo Administrativo
nº 1314/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 450 (quatrocentas
e cinquenta) cestas básicas para população de baixa renda, em situação
de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1314/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 30/
04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney
de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILAGRES DO MARANHÃO - CNPJ nº 01.612.319/0001-30.  São
Luís – MA, 08 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 64/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE CHAPADINHA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
referente ao Processo Administrativo nº 1252/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 255 (duzentas e cinquenta e cinco) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros,
e Processo Administrativo nº 1252/2020 - ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 24/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 18.266.266/0001-46.  São Luís –
MA, 08 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, Deputado Othelino Neto, nos termos
da Resolução Legislativa nº 1030/2020, CONVOCA os Senhores
Deputados e Deputadas para uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
pelo Sistema de Deliberação Remota de Videoconferência, no dia 11 de
maio  de 2020, com início às 10:00 horas, com a seguinte Ordem do Dia:

01 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311/2020, que altera a Lei nº
11.251, de 1º de abril de 2020, que  isenta do pagamento do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, até 31 de julho de 2020, as operações internas
e de importação do exterior com as mercadorias que especifica
destinadas à prevenção da COVID-19, infecção humana causada
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

02 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 081/2020, de autoria
do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que suspende os prazos relativos aos
concursos públicos, em razão da pandemia do covid-19 (coronavírus).

03 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 086/2020, de autoria
do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre medidas de
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proteção aos maranhenses durante o plano de contingência do novo
coronavírus do Governo do Estado do Maranhão.

04 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2020, de autoria
do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes para o
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia da COVID-19/ coronavírus, no âmbito do Estado do
Maranhão.

05 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2020, de autoria
do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a isenção no
pagamento de multa pela rescisão contratual – cláusula de fidelidade
– nos contratos mantidos por consumidores com empresas de
telefonia, tevê a cabo, internet e assemelhadas, durante o período
em que for reconhecida a situação de calamidade pública no Estado
do Maranhão.

06 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 111/2020, de autoria
da Senhora Deputada Dra. Helena Duailibe, que dispõe sobre a proibição
e aplicação de medidas com vistas ao estado de emergência em vigor,
para disciplinar as farmácias e demais estabelecimentos comerciais
sobre a venda do álcool em gel e outros produtos higiênicos.

07 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 124/2020, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o atendimento
bancário no Estado do Maranhão durante o estado de calamidade
causado pela pandemia de COVID-19 e dá outras providências.

08 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 125/2020, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre normas de
concursos públicos para profissionais da área de saúde que atuaram
no combate Covid-19 no âmbito da Administração Pública Estadual
no Estado do Maranhão.

09 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 126/2020, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre o Boletim de
Ocorrência, na Delegacia ‘On Line’, nos crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado do
Maranhão, durante o período de duração da Pandemia da Covid-19.

10 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2020, de autoria
da Senhora Deputada Dra. Helena Duailibe, que dispõe sobre a suspensão
do desconto salarial de empregados públicos e aposentados pelo
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria e dá outras providências.
Com anexação do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 106/2020, de
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autoria do Senhor Deputado Adriano, nos termos do art. 141 do
Regimento Interno.

11 - Decreto Municipal  nº 025/20, da Prefeitura Municipal de
Balsas , encaminhado pelo Prefeito Erik Augusto Costa e Silva, que solicita
reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Maranhão  do estado
de calamidade pública no município de Balsas.

12 - DECRETO MUNICIPAL nº 143/20, da Prefeitura Municipal
de Caxias, encaminhado pelo Prefeito  Fábio José Gentil, que solicita
reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
do estado de calamidade pública em  Caxias.

13 - DECRETO MUNICIPAL Nº 014/20, da Prefeitura Municipal
de Santa Helena , encaminhado pelo Prefeito Zezildo Almeida Júnior,  que
solicita reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão do estado de calamidade pública no município de Santa
Helena.

14 - DECRETO MUNICIPAL Nº 005/20, da Prefeitura Municipal
de Mirinzal, encaminhado pelo Prefeito  Jadilson dos Santos Coelho,  que
solicita reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Maranhão
do estado de calamidade pública no município de Mirinzal.

15 - DECRETO MUNICIPAL Nº 108/20, da Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra , encaminhado pelo Prefeito Juran Carvalho de Sousa,
que solicita reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão do estado de calamidade pública no município de
Presidente Dutra.

16 - DECRETO MUNICIPAL Nº 036/20, da Prefeitura Municipal
de Tutoia, encaminhado pelo Prefeito Romildo Damasceno Soares, que
solicita reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão do estado de calamidade pública no município de Tutoia.

17 - DECRETO MUNICIPAL Nº 105/20, da Prefeitura Municipal
de Formosa da Serra Negra, encaminhado pelo Prefeito Janes Clei da Silva
Reis, que solicita reconhecimento pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão do estado de calamidade pública no município
de Formosa da Serra Negra.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de maio de
2020.

Dep. Othelino Neto
Presidente


