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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   503/2020

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

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

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020.  Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   504/2020

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.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   505/2020

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.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   506/2020

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.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   507/2020

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
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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.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   508/2020

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   509/2020

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.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311, DE 24 DE ABRIL DE 2020.)
LEI Nº 11.258 DE  11  DE MAIO DE 2020

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)

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 311, de 24 de abril de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Os incisos IV e VI do art. 1º da Lei nº 11.251, de 1º de abril
de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
 IV - máscaras médicas (NCM 6307.90.10 e NCM 9020.00.10);
(...)
VI - álcool 70% (NCM 2207.20.19).” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos retroativos a 27 de março de 2020.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2020.Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 004/2020

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

116/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que que altera
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a Lei Ordinária Estadual nº 11.248, de 31 de março de 2020, que dispensa
a necessidade de carimbos em prescrições para aquisição de medicamentos
no Estado do Maranhão e dá outras providências, ampliando sua
abrangência.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº
276/2020). 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.

Esclarece o autor da propositura de lei que, a medida visa ampliar
a abrangência da Lei Ordinária Estadual nº 11.248, de 31 de março de 2020,
dispensando-se os carimbos nas prescrições de qualquer profissional da
saúde para aquisição de medicamentos, requisições de exames e terapias
na rede pública, privada e junto aos planos de saúde.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão, visto que a propositura visa, tão somente, aprimorar o texto da
Lei Ordinária Estadual nº 11.248, de 31 de março de 2020, ampliando a sua
abrangência, conforme acima esclarecido.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 116/2020.

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 116/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  15  de maio de 2020.

Presidente Deputado Ciro Neto
Relator  Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ariston Sousa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 276/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 116/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei Ordinária
Estadual nº 11.248, de 31 de março de 2020, que dispensa a necessidade de
carimbos em prescrições para aquisição de medicamentos no Estado do
Maranhão e dá outras providências, ampliando sua abrangência.

Em suma, nos termos do projeto de lei em epígrafe, “estão
dispensados os carimbos nas prescrições de qualquer profissional da saúde
para aquisição de medicamentos, requisições de exames e terapias na rede
pública, privada e junto aos planos de saúde.”

 A Constituição Federal de 1988 assegura a competência
concorrente à União e ao Estado para legislar sobre a proteção e defesa da
saúde (art. 24, XII), senão, vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
[...]

Desta feita, tendo em vista a competência da União para legislar
sobre normas gerais quando se tratar de competências concorrentes, caberá
ao Estado legislar de forma suplementar (art. 24, §§ 1º e 2º).

Se a União, porventura, não editar as normas gerais, de acordo
com a Constituição, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão
exercer competência legislativa plena para atenderem às suas peculiaridades.
A referida competência (intitulada suplementar supletiva), é prevista para
os Estados tendo em vista a impossibilidade de eles editarem uma norma
complementar se não há norma geral, logo poderão editar tanto a norma
geral (que valerá apenas no âmbito de sua esfera federativa), quanto à
especificação dela.

 Outra análise é acerca da competência legislativa para iniciar
projetos de lei com o teor do projeto em análise. De acordo com as regras
da Constituição Estadual (art. 43), não se vislumbra afronta à iniciativa
privativa do Governador sobre a matéria, também não havendo objeções
para sua aprovação.

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 116/2020, 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 116/
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 César Pires

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  289/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária 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.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, com
anexação do Projeto de Lei nº 106/2020, consoante os arts. 141 e 170 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão,
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apresentado pelo Senhor Deputado Adriano e emenda modificativa
apresentada pelo Senhor Deputado César Pires.

Concluída a votação, com a anexação e emenda modificativa, vem
agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 100/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

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 11 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cesar Pires
Deputado Zé Inácio

PROJETO DE LEI Nº 100/ 2020

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. 2º Pelo período de três meses ou enquanto perdurar o estado
de emergência pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, o órgão pagador da administração pública direta e indireta do Estado
e Municípios, não realizará o desconto salarial do valor correspondente às
parcelas de empréstimos e financiamentos, consignados em folha
de pagamento de servidores e empregados públicos ativos e inativos.

Art. 3º Findo o estado de emergência pública de que trata a Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, as instituições financeiras conveniadas
deverão oferecer condições facilitadas para o pagamento das parcelas
vencidas durante o período de suspensão a que se refere o caput, assegurado
o parcelamento do valor em atraso em no mínimo doze meses.

§1º Para fins de parcelamento do valor total das parcelas em atraso,
o limite de comprometimento da renda do servidor ou empregado público
poderá ser ampliado em até seis por cento, na forma do regulamento.

§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária sobre
o valor das parcelas não pagas, cujo vencimento tenha ocorrido a partir de
20 de março de 2020 até o encerramento do estado de emergência pública.

Art. 4º. 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.

Art. 5º Fica assegurada ao servidor ou empregado público a opção
pela manutenção do desconto salarial autorizado perante o respectivo
órgão pagador.

Parágrafo único. O servidor ou empregado deverá ratificar perante
o órgão pagador a autorização para manutenção do desconto em sua folha
de pagamento.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  290 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 003/2020, de autoria do Poder Executivo, que Institui
o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, na forma do texto original, no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustetável, com emendas
apresentadas pelo Relator, o Senhor Deputado Carlinhos Florêncio.

Concluída a votação, com as emendas (alterações), vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação
final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 003/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

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 003/
2020, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de  maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI N° 003/2020

Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma
Amazônico do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

TÍTULO I
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA

AMAZÔNICO

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão,
denominado ZEE-MA do Bioma Amazônico.

Art. 2º O ZEE-MA do Bioma Amazônico é um instrumento de
planejamento estratégico, bem como de ordenamento geográfico e gestão
territorial do recorte espacial definido por esta Lei, composto de diretrizes
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e critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-institucionais e
socioeconômicos a serem considerados nas políticas públicas estaduais,
ambientais e socioprodutivas voltadas para:

I - a melhoria da qualidade de vida da população;
II - a proteção e a recuperação do patrimônio ambiental

remanescente;
III - o desenvolvimento socioeconômico sustentável;
IV - educação ambiental.
Art. 3º Em conformidade com a legislação federal específica, o

ZEE-MA do Bioma Amazônico, descrito cartograficamente no Anexo
Único desta Lei, será observado para a consolidação:

I - do processo de licenciamento ambiental;
II - das seguintes Políticas Estaduais:
a) Florestal;
b) de Recursos Hídricos;
c) de Mudanças Climáticas.
III - do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza;
Parágrafo único. O ZEE-MA do Bioma Amazônico será, também,

observado para a implementação de programas de fomento ao
desenvolvimento econômico e social sustentável.

Art. 4º Integram o Anexo Único a que se refere o caput do art. 3º
desta Lei:

I - Mapa 1: Zonificação referente ao ano de 2019;
II - Mapa 2: Áreas Protegidas referentes ao ano de 2019;
III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

referente ao ano de 2007;
IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada do

Bioma Amazônico referente ao ano de 2017;
V - Mapa 5: Aptidão Agrícola das Terras referente ao ano de 2019;
VI - Mapa 6: Hipsometria referente ao ano de 2019;
VII - Mapa 7: Evapotranspiração Potencial Anual referente ao

ano de 2019;
VIII - Mapa 8: Bacias Hidrográficas e Redes de Drenagem referentes

ao ano de 2019;
IX - Mapa 9: Vegetação referente ao ano de 2019;
X - Mapa 10: Densidade Demográfica referente ao ano 2018;
XI - Mapa 11: Migração entre os Municípios de 2005 a 2010;
XII - Mapa 12: Taxa de Urbanização referente ao ano 2010;
XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto Per Capita a Preço de

Mercado Corrente referente ao ano 2016;
XIV- Mapa 14: Setor de Atividade Econômica de Maior Peso no

Valor Adicional Bruto referente ao ano 2016;
XV- Mapa 15: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor

Agregado Bruto do Setor Secundário referente ao ano 2016;
XVI - Mapa 16: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor

Agregado Bruto do Setor Terciário referente ao ano 2016;
XVII - Mapa 17: Quantidade de Comunidades

autodenominadas Quilombolas referente ao ano 2017; (NR)
XVIII - Mapa 18: Assentamentos Rurais referentes ao ano 2018;
XIX - Mapa 19: Áreas Institucionais referentes ao ano 2019;
XX - Mapa 20: Usos Socioprodutivos e Institucionais referentes

ao ano 2019;
XXI - Mapa 21: Pressão de Uso do Território referente ao ano

2007;
XXII - Mapa 22: Pressão de Uso do Território referente ao ano

2017;
XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e à

Lixiviação em Superfícies Geomorfológicas referentes ao ano 2019;
XXIV- Mapa 24: Suscetibilidade Geológico-Geomorfológica

referente ao ano 2019.
§ 1º Com base em estudos e avaliações técnicas das ações previstas

nesta Lei, os mapas referidos nos incisos I ao XXIV deste artigo poderão
sofrer atualização, por meio de decreto do Poder Executivo, observada a
obrigatoriedade de utilização de escala igual ou superior a 1:250.000.

§ 2º A zonificação referida no inciso I deste artigo tem caráter
indicativo para a formulação e implementação de políticas públicas de

proteção ambiental, salvaguardas sociais e desenvolvimento
socioeconômico sustentável.

§ 3º Os originais dos mapas de que tratam os incisos I a XXIV
deste artigo ficarão depositados em arquivo específico do Instituto
Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC ou órgão
ou entidade que vier a sucedê-lo, a quem compete disponibilizá-los à
sociedade em meio digital.

§ 4º O uso da zona de amortecimento das unidades de
conservação indicadas no “Mapa 2: Áreas Protegidas referentes ao
ano de 2019”, a que se refere o inciso II deste artigo, observará as
disposições da legislação federal pertinente.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - área de preservação permanente (APP): área definida pela

legislação federal pertinente como área protegida, coberta, ou não, por
vegetação nativa, com a função ambiental de:

a) preservar os recursos hídricos;
b) preservar a paisagem;
c) preservar a estabilidade geológica;
d) preservar a biodiversidade;
e) preservar o fluxo gênico de fauna e flora;
f) proteção do solo;
g) garantia do bem estar das populações humanas;
II - bacia hidrográfica: área de captação natural da água de

precipitação, composta por um conjunto de superfícies vertentes e uma
rede de drenagem formada por cursos d’água que confluem até resultar em
um leito único no seu exutório ou ponto único de saída;

III - capacidade de suporte ambiental: conjunto de condições
ambientais capazes de dar suporte a usos, ações e influências antrópicas
em áreas específicas do território que, nesta Lei, são avaliadas em razão
dos riscos indicados nos Mapas 21 a 24 do Anexo Único;

IV - economia da conservação: produção, distribuição e consumo
de bens e serviços por meio da utilização sustentável dos recursos naturais,
garantindo sua renovação e a autossustentação dos ecossistemas;

V - equidade: distribuição justa dos direitos e do acesso aos recursos
e serviços;

VI - núcleo urbano: área de aglutinação das atividades de trabalho,
moradia e lazer, articuladas junto aos pontos modais de transporte público,
de alta e média capacidades, cujo adensamento populacional seja compatível
com a capacidade de suporte ambiental e a manutenção dos serviços
ecossistêmicos, consoante a otimização da implantação e manutenção das
infraestruturas urbanas;

VII - resiliência: capacidade do meio ambiente de retornar a um
patamar de equilíbrio após interferências, principalmente antrópicas;

VIII - risco e suscetibilidade ecológica integrada: chance de
ocorrência de evento negativo, de origem natural ou de ação humana, de
que resulte consequência adversa ou perda aos seres vivos, ao meio
ambiente, às atividades econômicas e à proteção das comunidades humanas,
cujo grau do risco esteja associado à probabilidade de ocorrência e à
magnitude de suas consequências;

IX - serviços ecossistêmicos: bens e serviços fornecidos a partir
dos ecossistemas naturais que beneficiam e mantêm o bem-estar das
pessoas;

X - Sítio Ramsar: áreas úmidas, como pantanais, baixadas e demais
superfícies cobertas de forma sazonal por águas, com biodiversidade
específica, adaptada à inundação, que sejam tituladas pela Convenção
Internacional Ramsar, da qual o Brasil é signatário;

XI - reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, delimitada de acordo com a legislação federal pertinente,
com a finalidade de:

a) assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do
imóvel rural;

b) auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos;
c) promover a conservação da biodiversidade;
d) abrigar e a proteger a fauna silvestre e a flora nativa.
XII - florestas: coberturas vegetais nativas, com predominância

de espécies lenhosas, de porte elevado, com copas fechadas e altura de
estrato superior a dez metros em relação ao solo, correspondendo, para o
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Bioma Amazônico maranhense, às seguintes classificações estabelecidas
no Mapa 9, constante do Anexo Único desta Lei:

a) floresta ombrófila densa submontana com dossel emergente;
b) formação pioneira com influência fluviomarinha arbórea;
c) floresta ombrófila densa de terras baixas com vegetação secundária

sem palmeiras;
d) floresta estacional semidecidual submontana;
e) floresta ombrófila densa aluvial e formação pioneira com

influência fluvial/lacustre arbustiva;
f) formação pioneira com influência marinha arbustiva;
g) floresta ombrófila densa aluvial;
h) floresta ombrófila densa submontana e vegetação secundária

com palmeiras;
XIII - ambiente de cerrado: áreas que apresentam ecossistemas

típicos do Bioma dos Cerrados e que estão inseridos em espaços da
Amazônia, correspondendo, para o Bioma Amazônico do Estado do
Maranhão, às seguintes classificações estabelecidas no Mapa 9, constante
do Anexo Único desta Lei:

a) savana parque;
b) savana arborizada;
c) campinarana arborizada sem palmeiras;
d) contato savana e floresta estacional.
Art. 6º O ZEE-MA do Bioma Amazônico tem por objetivo geral

a promoção da sustentabilidade no Estado do Maranhão nas dimensões
social, econômica, ambiental e político-institucional, por meio da
compatibilização do desenvolvimento socioeconômico sustentável com
os riscos ecológicos e os serviços ecossistêmicos, em favor das presentes
e futuras gerações.

Art. 7º São objetivos específicos do ZEE-MA do Bioma
Amazônico:

I - preservar, proteger, promover, manter e recuperar os
patrimônios ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, artístico e
cultural do Estado do Maranhão;

II - estimular a economia da conservação como estratégia para
manutenção, recuperação, regeneração, restauração ou recomposição da
vegetação nativa do Bioma Amazônico maranhense;

III - diversificar a matriz produtiva com inclusão socioeconômica
e geração de emprego e renda, de modo compatível com a capacidade de
suporte ambiental;

IV - estimular atividades produtivas, com baixa emissão de
poluentes, respeitando os parâmetros nacionais e estaduais estabelecidos
para o uso dos recursos naturais;

V - promover a distribuição da geração de emprego e renda no
território;

VI - incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos instrumentos
formais de planejamento e gestão pública e privada para garantia da
integridade dos ecossistemas e manutenção dos serviços naturais a eles
associados;

VII - orientar os agentes públicos e privados quanto à observância
da capacidade de suporte ambiental, na formulação e implementação das
políticas públicas;

VIII - preservar e proteger as águas do território com ações de
gestão e manejo para estabilizar ou elevar os níveis de disponibilidade e
recargas hídricas nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quantidade de
águas superficiais;

IX - promover a integração socioprodutiva e ambiental do
território, com a geração de arranjos produtivos e a implantação de corredores
ecológicos regionais.

Art. 8º Os riscos e suscetibilidades ecológicas integradas
identificadas no território e apresentadas nos Mapas 21 a 24, constantes
do Anexo Único da Lei, têm por objetivos:

I - fomentar sua incorporação no planejamento e gestão territorial,
particularmente nos instrumentos relativos ao uso da terra e dos recursos
naturais, da paisagem e da qualidade dos diversos espaços no território,
com vistas à promoção dos serviços ecossistêmicos;

II - esclarecer e informar sobre os riscos ecológicos e a situação das
águas no Bioma Amazônico no Estado do Maranhão;

III - estimular e fundamentar mecanismos de infiltração, retenção,
retardo e aproveitamento das águas pluviais para a melhoria da gestão do
ciclo hidrogeológico e a redução do escoamento superficial, de erosão dos
solos e de alagamentos;

IV - reduzir e mitigar os riscos de contaminação do subsolo e de
perda de formações vegetais nativas remanescentes;

V - estimular a formulação de políticas públicas para adoção de
tecnologias e qualificação dos padrões urbanos, visando a soluções de
recarga, redução de poluição, aumento do conforto higrotérmico, redução
das ilhas de calor e promoção da qualidade do ar.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS APLICÁVEIS

AO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 9º Fica criada, no âmbito do ZEE-MA do Bioma Amazônico,
a classificação de naturezas de atividades para fins de diversificação da
matriz produtiva e localização de atividades econômicas, da seguinte forma:

I - Atividades Produtivas de Natureza 1 (N1): atividades que
dependam da manutenção das formações vegetais do Bioma Amazônico e
dos serviços ecossistêmicos associados para seu pleno exercício, tais como
ecoturismo, turismo rural e de aventura, atividades industriais relacionadas
à bioprospecção e à biotecnologia, atividades agroecológicas, recomposição,
recuperação, regeneração ou restauração de áreas degradadas;

II - Atividades Produtivas de Natureza 2 (N2): atividades
relacionadas à exploração de recursos da natureza, tais como agricultura,
extrativismo vegetal, agroindústria, silvicultura, indústria da construção,
mineração, atividades agroecológicas, pesca, aquicultura e pecuária;

III - Atividades Produtivas de Natureza 3 (N3): atividades em
ambientes que não dependam diretamente da manutenção das formações
vegetais do Bioma Amazônico, relacionadas a comércio e serviços como
educação, saúde, telecomunicações, geração e distribuição de energia elétrica,
transporte e turismo;

IV - Atividades Produtivas de Natureza 4 (N4): atividades
relacionadas à exploração do potencial logístico do Bioma Amazônico, tais
como armazenagem e transporte, localizadas, preferencialmente, nas
extremidades da malha urbana ou contíguas às rodovias, ferrovias ou
hidrovias;

V - Atividades Produtivas de Natureza 5 (N5): atividades
relacionadas à transformação de matérias-primas e, preferencialmente,
associadas a serviços tecnológicos de alto valor agregado, na forma de
polos ou distritos, podendo demandar a implantação de infraestrutura.

§ 1º A classificação de naturezas de atividades produtivas visa
orientar a distribuição espacial das atividades econômicas no território.

§ 2º A localização das diferentes atividades produtivas, segundo a
sua natureza, dar-se-á mediante articulação dos diversos usos, observadas
a capacidade de suporte ambiental, a paisagem, a preservação dos serviços
ecossistêmicos, a aptidão agrícola dos solos, bem como a prevenção e
mitigação de riscos ecológicos no território.

§ 3º As atividades produtivas serão apoiadas e incentivadas pelas
políticas públicas, observada a legislação pertinente ao respectivo
licenciamento ambiental.

§ 4º A definição e a distribuição espacial dos usos rural, ambiental,
residencial, prestação de serviços, institucional, industrial ou misto são
estabelecidas em legislação específica, respeitadas as diretrizes desta Lei.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO

Art. 10. O Bioma Amazônico do Estado do Maranhão fica dividido
em 17 (dezessete) zonas, a seguir especificadas, na forma do Mapa 1,
constante do Anexo Único desta Lei:

I - Zona 1: Baixo Gurupi;
II - Zona 2-A: Corredor BR-316;
III - Zona 2-B: Alto Pericumã;
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IV - Zona 3: Reentrâncias Maranhenses;
V - Zona 4: Baixada Maranhense;
VI - Zona 5: Upaon-Açu;
VII - Zona 6: Munim;
VIII - Zona 7: Cocais;
IX - Zona 8 - Serras;
X - Zona 9-A: Planalto Sudoeste;
XI - Zona 9-B: Bico do Papagaio;
XII - Zona 10: Grajaú;
XIII - Zona 11-A: Gurupi;
XIV - Zona 11-B: Pindaré;
XV - Zona 11-C: Arariboia;
XVI - Zona 11-D: Corredor Canela-Guajajara 1;
XVII - Zona 11-E: Corredor Canela-Guajajara 2.
§ 1º As poligonais das Zonas integrantes do Mapa 1 poderão

sofrer alteração pelo Poder Executivo, com base em estudos técnicos, no
prazo de até dez anos, contados da data da publicação desta Lei.

§ 2º Nas Zonas de 1 a 10 poderão ser desenvolvidas Atividades
Produtivas de Natureza 1 a 5, em conformidade com os descritores presentes
no art. 9º desta Lei.

§ 3º As Zonas 11-A a 11-E constituem o território da Unidade de
Conservação de Proteção Integral, denominada Reserva Biológica do
Gurupi, e das Terras Indígenas atuais, circunscritas no território do Bioma
Amazônico maranhense, às quais se aplicam as seguintes normas:

I - receber apenas Atividades Produtivas de Natureza 1, respeitada
a legislação ambiental e os direitos dos povos indígenas definidos na
Constituição Federal;

II - fortalecer os mosaicos de paisagens naturais e os corredores
ecológicos;

III - permitir a recuperação, restauração ou recomposição ambiental
da cobertura vegetal nativa, com reintrodução de elementos da fauna e da
flora que sejam endógenos.

§ 4º O Poder Executivo editará decreto regulamentando a
caracterização, usos permitidos e definição de metas para cada uma das
Zonas.

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Seção I
Dos Corredores Ecológicos Do Bioma Amazônico Maranhense

Art. 11. Ficam assim constituídos os corredores ecológicos do
Bioma Amazônico Maranhense:

I - Bacia do Alto e Médio Pindaré: terras indígenas e unidade de
conservação de proteção integral consideradas estratégicas para a
conectividade de remanescentes faunísticos e florísticos das faixas de
transição Amazônia-Cerrado no Estado do Maranhão;

II - Bico do Papagaio: reservas extrativistas e corredores de fauna
associados aos divisores de drenagem dos sistemas hidrográficos Tocantins-
Ararandeua-Gurupi-Pindaré, com presença elevada de fauna considerada
vulnerável;

III - Sítio Ramsar: áreas úmidas de importância estratégica
internacional para a conservação da biodiversidade e associadas a terrenos
alagáveis da Baixada Maranhense e aos manguezais e demais ecossistemas
de transição do continente para o oceano nas Reentrâncias Maranhenses.

Parágrafo único. Os corredores ecológicos a que se refere o
caput deste artigo são as áreas de conexões entre as paisagens
definidas, de preferência, pelos corpos d’água.

Art. 12. São objetivos dos corredores ecológicos:
I - garantir a conectividade e a funcionalidade das paisagens de

interesse ecológico, mantendo e potencializando os serviços ecossistêmicos;
II - contribuir para a integração do desenvolvimento

socioeconômico com a proteção das paisagens e ecossistemas e a
manutenção da qualidade e disponibilidade das águas;

III - manter maciços vegetais representativos das diferentes
fitofisionomias do Bioma Amazônico, interligados por faixas de vegetação
natural, de forma a facilitar o fluxo gênico e a manutenção de populações de

fauna e flora, em especial para espécies raras, endêmicas e ameaçadas em
âmbito nacional e regional;

IV - promover a recuperação de áreas degradadas e a recomposição
da vegetação, restabelecendo as funções ecológicas de porções do território;

V - incentivar a instituição de instrumentos econômicos destinados
ao seu fortalecimento;

VI - fortalecer a proteção ambiental nas APPs, com usos sociais
indiretos desse tipo de cobertura vegetal.

Art. 13. A regulamentação dos corredores ecológicos conterá:
I - o detalhamento técnico da sua estrutura e das respectivas

zonas;
II - o mapa-síntese, que deve valorizar as áreas de preservação

permanente presentes na porção continental do Bioma Amazônico;
III - norma específica estabelecendo processos de recuperação,

recomposição, regeneração ou restauração de áreas de preservação
permanente;

IV - os instrumentos de compensação ambiental que o órgão
estadual licenciador exigir em condicionantes, para que haja conectividade
das paisagens e diminuição das pressões antrópicas sobre as áreas de
preservação permanente.

Seção II
Da Reserva Legal

Art. 14. Sem prejuízo das normas de proteção aplicáveis às terras
indígenas, às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente,
ficam estabelecidos os seguintes percentuais de Reserva Legal, com base
no Mapa 9: Vegetação do Bioma Amazônico, constante no Anexo Único
desta Lei:

I - 80% em áreas com florestas;
II - 35% em áreas de formações vegetais associadas a ambiente de

cerrado.
§ 1º Os espaços inseridos em Terras Indígenas e em unidade de

conservação de proteção integral obedecem ao disposto na legislação
específica.

§ 2º As áreas de preservação permanente são consideradas
territórios de conexão da biodiversidade regional e sobre elas garante-se a
proteção integral da cobertura vegetal.

§ 3º Nas áreas com formações vegetais que não se enquadrem nos
incisos I e II do caput deste artigo, a reserva legal será de 50% (cinquenta
por cento).

§ 4º O uso sustentável dos insumos e dos produtos das áreas de
preservação permanente é garantido desde que esteja em consonância com
a legislação pertinente.

§ 5º As áreas onde houver necessidade de recomposição de Reserva
Legal para observância dos percentuais estabelecidos neste artigo serão
recuperadas em até dez anos, contados da data da publicação desta Lei;

§ 6º Observados os limites constantes da legislação ambiental, os
percentuais previstos neste artigo podem ser alterados quando os estudos
de aprimoramento técnico-científico do Zoneamento Ecológico-Econômico
do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão indicarem a necessidade de
maior proteção ambiental.

§ 7º Poderá ser instituída Reserva Legal em regime de condomínio
ou coletiva entre propriedades rurais, respeitados os percentuais previstos
neste artigo, em relação a cada imóvel.

§ 8º Os critérios de regularização, recuperação, restauração,
regeneração ou recomposição de cobertura vegetal, bem como de
monitoramento, avaliação, instrumentalização e controle de Reserva Legal
são estabelecidos pela Política Florestal Estadual.

Seção III
Sistema Estadual de Informações de Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado do Maranhão para o Bioma Amazônico

Art. 15. Fica estabelecido o Sistema Estadual de Informações de
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão para o Bioma
Amazônico (SEI-ZEE), com os seguintes objetivos:
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I - reunir dados e informações sobre água, ar, solo, fauna e flora do

Estado do Maranhão, em base cartográfica multiescalar;
II - oferecer suporte técnico ao Poder Executivo para a formulação,

acompanhamento e avaliação de políticas públicas que busquem o equilíbrio
entre a conservação ambiental, o desenvolvimento econômico e produtivo
regional e as salvaguardas sociais;

III - subsidiar a elaboração dos instrumentos de planejamento e
gestão do território;

IV - consolidar dados e informações gerados pelo Poder Público e
pelos empreendedores privados no âmbito dos processos autorizativos;

V - incorporar informações ambientais relevantes e validadas,
produzidas por instituições de ensino superior ou órgãos e entidades
integrantes da administração pública.

Art. 16. Compete ao IMESC, ou órgão ou entidade que vier
sucedê-lo, coordenar o SEI-ZEE bem como armazenar, integrar, gerenciar
e disponibilizar a base de dados gerada no âmbito do ZEE-MA do Bioma
Amazônico.

Art. 17. O Poder Executivo, por intermédio do órgão ou entidade
competente, disponibilizará os produtos resultantes do ZEE-MA do Bioma
Amazônico de forma sistematizada, em mídia digital.

Parágrafo único. A utilização dos produtos do ZEE-MA do Bioma
Amazônico obedecerá aos critérios de uso da propriedade intelectual dos
dados e das informações, devendo ser disponibilizados para o público em
geral, ressalvados os casos indispensáveis à segurança e integridade do
território maranhense.

Seção IV
Do Painel de Indicadores do Zoneamento Ecológico-Econômico do

Bioma Amazônico do Estado Maranhense

Art. 18. Fica instituído o Painel de Indicadores do Zoneamento
Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado Maranhense como
instrumento de transparência, controle social e monitoramento de sua
implementação, que deve contemplar, no mínimo, os seguintes temas:

I - meio ambiente e serviços ecossistêmicos;
II - desenvolvimento econômico com equidade;
III - infraestrutura para competitividade e qualidade de vida;
IV - governança e instituições para desenvolvimento sustentável,

transparência e controle social.
§ 1º O Poder Executivo Estadual estabelecerá os indicadores de

monitoramento da implementação do ZEE-MA do Bioma Amazônico,
mediante critérios referenciados por instituições e organizações nacionais
e internacionais especializadas.

§ 2º Os indicadores serão definidos por zonas, quando possível,
ou para a totalidade do território.

§ 3º O painel de indicadores a que se refere o caput deste artigo será
disponibilizado em até dois anos, contados da data da publicação desta
Lei, devendo ser atualizado, conforme estabelecido no Plano Plurianual
(PPA).

§ 4º A exclusão de indicadores somente ocorrerá no âmbito da
revisão do ZEE-MA do Bioma Amazônico, que acontecerá em até dez
anos contados da publicação desta Lei.

§ 5º As instituições executoras das políticas relacionadas ao ZEE-
MA do Bioma Amazônico disponibilizarão, ao órgão ou entidade a que se
refere o art. 16 desta Lei, registros administrativos e indicadores ligados às
respectivas áreas de atuação.

Art. 19. Para o alcance dos objetivos e estratégias do ZEE-MA do
Bioma Amazônico, o Poder Executivo, com a colaboração de instituições
de pesquisa, universidades, da sociedade civil e do setor produtivo,
promoverá a elaboração ou incorporação das seguintes políticas, dentre
outras integrantes de seus instrumentos de planejamento:

I - política de desenvolvimento produtivo sustentável do Bioma
Amazônico do Estado do Maranhão, com foco nos estudos técnicos que
embasaram a elaboração da presente Lei;

II - política coordenada de controle e fiscalização ambiental e de
uso e ocupação;

III - política estadual de uso sustentável e de conservação dos
recursos e serviços ecossistêmicos;

IV - política fundiária;
V - política estadual para controle de emissão de gases de efeito

estufa, de diminuição de queimadas e de mitigação à mudança do clima;
VI - plano de desenvolvimento do turismo;
VII - plano de monitoramento ambiental;
VIII - plano de ação de recuperação e recomposição dos corredores

ecológicos;
IX - planos de manejo das unidades de conservação estaduais.

TÍTULO IV
DAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS NO CONTEXTO DO ZEE-

MA DO BIOMA AMAZÔNICO

Art. 20. Compete ao Poder Executivo, em observância ao Plano
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, definido por instrumento
próprio, desenvolver atividades de Educação Ambiental em espaços formais
e não formais, bem como promover a capacitação da sociedade civil no
território do Bioma Amazônico maranhense, com foco:

I - na incorporação da dimensão ambiental na formação,
especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e
modalidades de ensino;

II - em instrumentos e metodologias, visando à incorporação da
dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino;

III - no desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando
à participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas e
práticas sustentáveis relacionadas à mitigação dos problemas ambientais
locais e regionais;

IV - no apoio a iniciativas e experiências locais e regionais de:
a) combate, mitigação e controle de queimadas;
b) prevenção às mudanças climáticas;
c) alternativas de reintrodução de espécies vegetais nativas de

usos sociais e naturais múltiplos;
d) manejo sustentável de recursos naturais em Unidades de

Conservação de Uso Sustentável e em comunidades tradicionais; e
e) fomento a práticas agroecológicas de baixo impacto ambiental e

com amplo potencial de uso no território.
V - na montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para

apoio às ações enumeradas nos incisos I a IV deste artigo.
Art. 21. Na implementação das ações previstas no ZEE-MA do

Bioma Amazônico deve ser priorizada a implantação de empreendimentos
que estejam ligados à economia verde e à bioeconomia, com vistas:

I - à utilização de iniciativas que busquem a valoração econômica
dos ativos ambientais locais e regionais através da inserção social nos
processos produtivos;

II - à implantação de arranjos produtivos relacionados ao sequestro
de carbono, a Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e à mitigação de
impactos relacionados às mudanças climáticas locais, regionais e globais;

III - à recuperação, restauração, regeneração e recomposição de
ecossistemas e de seus serviços associados por meio de compensações
ambientais;

IV - à implantação de projetos regionais de coleta, produção e
comercialização de mudas de espécies nativas, para fins de recuperação
ambiental;

V - ao aproveitamento da biodiversidade local e regional para
atividades relacionadas à bioprospecção e à biotecnologia, assegurando a
proteção dos recursos genéticos dos organismos e de seus ambientes de
ocorrência;

VI - à implantação de novas cadeias produtivas mistas, com
oportunidades de produção de bioinsumos, bioprocessos e bioprodutos
para agricultura, pecuária, aquicultura e indústria, a partir de atividades
rurais ou do uso sustentável da biodiversidade.

VII - à proteção do conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético pertencente a populações indígenas, de comunidades
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tradicionais ou de agricultores familiares contra a utilização e exploração
ilícita.

Art. 22. Os órgãos e entidades integrantes das estruturas dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado observarão o direito
de populações indígenas, de comunidades tradicionais e de agricultores
familiares e produtores rurais nas tomadas de decisão sobre assuntos
relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais em
seus territórios, nos termos desta Lei e do seu regulamento.

Art. 23. Às populações indígenas e demais comunidades
tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento
associado ao patrimônio genético do Bioma Amazônico maranhense, são
garantidos os direitos de:

I - ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e
conservação de patrimônio genético em qualquer forma de publicação,
utilização, exploração e divulgação;

II - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional
associado em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações;

III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros,
direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, nos termos
da legislação em vigor;

IV - participar do processo de tomadas de decisão sobre assuntos
relacionados ao acesso ao conhecimento tradicional associado e à repartição
de benefícios decorrentes desse acesso, na forma do regulamento;

V - usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio
genético ou conhecimento tradicional associado, desde que provenham de
materiais, recursos e processos lícitos, observados os dispositivos presentes
na legislação em vigor;

VI - conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver,
melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou
conhecimento tradicional associado, com vistas ao fomento a cadeias
produtivas verdes no contexto das comunidades.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Compete ao Poder Executivo:
I  - garantir os meios necessários à implementação do ZEE-MA do

Bioma Amazônico;
II - atualizar, no máximo a cada 10 (dez) anos, a lista de espécies

ameaçadas de extinção no Bioma Amazônico maranhense;
III - compatibilizar os zoneamentos ambientais com os planos de

manejo de unidades de conservação no Bioma Amazônico, no prazo de 36
(trinta e seis) meses, contados da data da publicação desta Lei.

Art. 25. Quando houver grave descumprimento dos acordos
internacionais quanto à proteção dos ambientes e dos serviços
ecossistêmicos associados ao Bioma Amazônico no Estado do Maranhão,
o Poder Executivo poderá criar, por instrumento próprio, uma Zona de
Emergência Ambiental, cartograficamente delimitada e acompanhada por
estudos técnicos que a justifiquem.

Parágrafo único. A Zona de Emergência Ambiental deverá priorizar
a recuperação, recomposição, regeneração ou restauração de ecossistemas
e será definida mediante critérios técnico-científicos, em consonância com
as necessidades de salvaguardar a biodiversidade regional e o conhecimento
tradicional a ela associado.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 291/2020

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 306, de 03 de março de
2020, que “Altera a Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre a criação do Grupo Ocupacional Tributação, Arreca-dação e

Fiscalização – TAF, da Adminis-tração Tributária do Estado do Maranhão,
e o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, e dá outras providências.”

A presente Medida Provisória visa reorganizar a carreira dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual (AFRE) e dos agentes da Receita
Estadual (ARE), integrantes do Grupo Ocupacional Tributação,
Arrecadação e Fiscalização – TAF, alterando a estrutura dos cargos de
modo a adequá-la ao modelo de administração tributária exercido na
Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão e dos demais entes
federativos.

Em suma, a Medida sob exame tem por objetivo fortalecer a
administração tributária do Estado, através da profissionalização do serviço
público, bem como o trabalho desenvolvido por essa categoria,
possibilitando a adoção de modernas políticas de gestão, como bem
esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
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:
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a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no
art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,

consoante o art. 43, inciso III e IV, da Constituição Estadual, assim como,
não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Ademais, em relação ao processo legislativo dos Estados-membros,
a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal leciona que é de absorção
compulsória as linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas,
as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a
implicação com o princípio fundamental da separação e independência
dos poderes. Assim sendo, no tocante a matéria tratada não vislumbramos
também nenhuma inconstitucionalidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
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.
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Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,

pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento, que reside na necessidade do Estado do Maranhão de fortalecer
a administração tributária do Estado, em decorrência da constante
necessidade de garantir a eficiência administrativa e a supremacia do
interesse público.

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante a
Mensagem nº 012/2020, de autoria do Governador do Estado, a Medida
Provisória em apreço possui o condão de fortalecer a administração tributária
do Estado, através da profissionalização do serviço público, o que se
justifica pela função arrecadatória da administração tributária, que deverá
ser executada visando a eficiência e a justiça fiscal. Assim sendo, constata-
se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 306/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 306/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em  15 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 292/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 152/2020, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem Governamental
nº 032/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar a afetação dos bens
imóveis que especifica em favor do Ministério Público do Estado do
Maranhão.

 O Projeto de Lei em epígrafe, autoriza o Poder Executivo a realizar
a afetação de bens imóveis descritos no Anexo único desta Lei ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, para exclusiva finalidade de uso e
funcionamento das sedes das Promotorias de Justiça. Sendo que o
Ministério Público do Estado do Maranhão passa a responder por todos

os encargos civis, administrativos e tributários que vierem a incidir sobre
os imóveis, contados a partir da vigência da presente Lei.

Ademais, a afetação dos bens imóveis constantes no quadro do
Anexo Único do presente Projeto de Lei será realizada por tempo
indeterminado.

Entende-se por afetação a atribuição a um bem público, de uma
destinação específica, podendo ocorrer de modo explícito ou implícito.
Entre os meios de afetação explícita estão a lei, o ato administrativo e o
registro de projeto de loteamento. Implicitamente a afetação se dá quando
o poder público passa a utilizar um bem para certa finalidade sem
manifestação formal, pois é uma conduta que mostra o uso do bem.

O Poder Legislativo, como sabemos, exerce tipicamente a produção
de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, como,
também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios e
contrapesos idealizado por Montesquieu. O cerne da fiscalização do Poder
Legislativo vem da ideia que os atos da administração pública devem ser
acompanhados pelo povo.

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no presente caso.

Com efeito, conforme dispõe o inciso X, do art. 30, da Constituição
Estadual, compete a Assembleia Legislativa a autorização para alienar
bens imóveis do Estado, in verbis:

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador
do Estado, dispor sobre todas as matérias da competência do
Estado e, em especial:
..................................................................................................................
X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o
recebimento de doações com encargos, não se considerando
como tal a simples destinação específica do bem.”

Ademais, a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), em seu art. 17,
autoriza a Administração Pública a conceder direito real de uso, sendo
dispensada a licitação quando for para outro órgão ou entidade do setor
público. In verbis:

“Art. 17  A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes
normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
§ 2o A Administração também poderá conceder título de
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada
licitação, quando o uso destinar-se:
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública,
qualquer que seja a localização do imóvel;”

No caso em tela, estão presentes os requisitos previstos em Lei,
pois o imóvel tem como exclusiva finalidade de uso e funcionamento das
sedes das Promotorias de Justiça, sendo dispensada a licitação, haja vista,
que as Promotorias fazem parte do Órgão do Ministério Público Estadual,
cumprindo assim com o que determina o art. 17, § 2º, I, da Lei de Licitação.

Sendo assim, não vislumbramos no Projeto de Lei, em análise,
nenhum vício no tocante a matéria ou a forma, podendo assim adentrar o
ordenamento jurídico.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei nº  152/
2020, na forma do texto original.

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 Lei nº 152/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  15 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 293/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 134/2020, de
autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre punição
para quem divulgar “Fake News” no Estado do Maranhão.

Prevê a proposição que fica proibida a divulgação de Fake News
sobre pandemias, endemias e epidemias vigentes no Estado do Maranhão.
Entende-se por Fake News no âmbito desta Lei a distribuição individual
de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio, ou mídias
sociais.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob
exame é estabelecer penalidades administrativas a quem divulgar
informações falsas que afete interesse público relevante ou que vise à
obtenção de vantagem de qualquer natureza, enquanto perdurar o estado
de Calamidade Pública.

Convém relatar que matéria no mesmo sentido foi apresentada
pela Senhora Deputada Daniella Tema (Projeto de Lei nº 145/2020), que
estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas -
fake news - sobre epidemias, endemias e pandemias no estado do maranhão.

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
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
145/2020, ao Projeto de Lei nº 134/2020, 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 (A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição) 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 134/2020, 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 134/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 294/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda Aditiva nº 001/2020, apresentada

pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, ao Projeto de Lei nº 125/2020,
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.

A emenda sob exame propõe acrescentar dispositivo ao artigo 1º,
que passará a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais:

“Art. 1º:
(...)
§ 2º - Consideram-se beneficiados por esta lei todos os
profissionais das unidades destacadas para o tratamento do
covid 19 que atuam na linha de frente, tais como auxiliar de
serviços gerais, motorista de ambulância, porteiro, maqueiro
e similares.”

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições que estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e,
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste caso,
desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que represente
esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Analisada a Emenda que propõe a modificação do dispositivo do
projeto, acima mencionado, verifica-se que a mesma mostra-se compatível
com as normas regimentais, visto que especifica os beneficiados abrangidos
por essa propositura de lei, somos pelo acolhimento da mesma - EMENDA
APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a propositura,

recomendamos o acolhimento da Emenda nº 001/2020, proposta ao
Projeto de Lei nº 125/2020, nos termos acima expostos.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúne-se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para apreciar a
matéria, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Emenda nº 001/2020 ao Projeto de Lei nº 125/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 295/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda Modificativa nº 001/2020 e Emenda

Supressiva nº 002/2020, apresentada pelo Senhor Deputado Neto
Evangelista, ao Projeto de Lei nº 086/2020, de sua autoria, que dispõe
sobre medidas de proteção aos maranhenses durante o plano de contingência
do novo Coronavírus do Governo do Estado do Maranhão.

A emenda sob exame propõe suprimir in totum o artigo 5º e alterar
a redação do §1º do artigo 2º, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
§ 1º - Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto
no caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de
esgoto e de gás.”

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições que estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e,
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste caso,
desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que represente
esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Analisada a Emenda que propõe a supressão do dispositivo do
projeto, acima mencionado, verifica-se que a mesma mostra-se compatível
com as normas constitucionais, visto que aprimora o texto do projeto
original às normas constitucionais, somos pelo acolhimento da mesma -
EMENDAS APROVADAS.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a propositura,

recomendamos o acolhimento das Emendas nº 001/2020 e nº 002/
2020, propostas ao Projeto de Lei nº 086/2020, nos termos acima expostos.

É o voto.

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

reúne-se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para apreciar a
matéria, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Emenda Modificativa nº 001/2020 e Emenda

Supressiva nº 002/2020 ao Projeto de Lei nº 086/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 296/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Colinas, a Senhora

Prefeita Valmira Miranda da Silva Barroso, através do Ofício nº 156 datado
de 05 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Colinas, 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 012, de 04 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus e em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 05/2020 para ratificação e reconhecimento, nos
termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  014/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Colinas, 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 012, de
04 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Colinas.
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
014/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 297/2020

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

Prefeito Luciano Ferreira de Sousa, através do Ofício nº 158 datado de 06
de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Timon, 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 099, de 23 de março 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus e em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 099/2020 para ratificação e reconhecimento, nos
termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  015/2020

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

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 Timon, 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 099, de
23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Timon.
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
015/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 298/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Lago dos Rodrigues,

o Senhor Prefeito Edjacir Pereira Leite, através do Ofício nº 039 datado de
15 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Lago dos Rodrigues,
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 COVID-
19 e do aumento do número de casos de H1N1, bem como o Decreto
Municipal nº 010, de 15 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, 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 Lago
dos Rodrigues, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  016/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Lago dos
Rodrigues.

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 Lago dos
Rodrigues, 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 010, de 15 de abril de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no município de Lago
dos Rodrigues.
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
016/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 299/2020

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

Prefeito Erivelton Teixeira Neves, através do Ofício nº 080 datado de 07 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Carolina, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.677, de 21 de março
de 2020, que estabelece medidas de prevenção do contágio e de combate à
propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo
Coronavírus (SARS-CoV-2), bem como o Decreto Municipal nº 009, de
23 de março de 2020.

Aduz o Decreto Municipal que dentre as razões pelas quais se
declarou o reconhecimento, destacamos que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no
Município de Carolina.

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
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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 Carolina,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  017/2020

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

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 Carolina, 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 009, de
23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Carolina.
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
017/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 300/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Magalhães de

Almeida, o Senhor Prefeito Tadeu de Jesus Batista de Sousa, através do
Ofício nº 025 datado de 07 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de Magalhães de Almeida, neste Estado, considerando, para tanto, os
danos e prejuízos decorrentes das alterações das condições meteorológicas
que tem causado impactos no município, provocando, inclusive, o
deslocamento da população para outras localidades, que favorecem a
disseminação de doenças de transmissão respiratórias, a exemplo de
infecções virais, bem como o Decreto Municipal nº 008, de 27 de março 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 a excepcionalidade decorrente do aumento
brusco, dos prejuízos sofridos pelos munícipes em razão das alterações
das condições meteorológicas e inundações (umidade, vento e chuvas
intensas – COBRADE 1.3.2.1.4).

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.
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VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de
reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Magalhães de Almeida, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  018/2020

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

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 Magalhães de
Almeida, em todo território do Município, em face da extensão
do desastre causado pelas chuvas que se abateram sob o
município, ante a situação de anormalidade provocada pelo
desastre, nos termos do Decreto Municipal nº 008 de 27 de
março de 2020, que declara  a situação de emergência no
município de Magalhães de Almeida.
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
018/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 301/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Bom Jesus das

Selvas, o Senhor Prefeito Luis Fernando Lopes Coelho, através do Ofício
nº 131 datado de 05 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Bom
Jesus das Selvas, neste Estado, considerando, para tanto, anormalidade
decorrente das torrenciais chuvas em nossa região do Estado do Maranhão
e a decorrência da Pandemia da COVID-19, novo Coronavirus, bem como
os Decretos Municipais nº 041, de 27 de março de 2020 e nº 056, de 14 de
maio de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no
referido município, para reconhecimento nos termos do artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000).

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 Bom
Jesus das Selvas, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  019/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bom Jesus das
Selvas.

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 Bom Jesus
das Selvas, em todo território do Município, em decorrência
das torrenciais chuvas na região e da Pandemia da COVID-19,
novo Coronavirus, nos termos dos Decretos Municipais nº 041
de 27 de março de 2020 e nº 056, de 14 de maio de 2020, que
declara  a situação de emergência em saúde pública no município
de Bom Jesus das Selvas, para reconhecimento nos termos do
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Federal nº 101/2000).
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
019/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  15  de maio de 2020.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 302/2020

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

Prefeito Anderson Wilker de Abreu Raújo, através do Ofício nº 039 datado
de 13 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Alcântara, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Municipal nº 011 de 23 de março de
2020, a decretação pelo Ministério da Saúde da existência de transmissão
comunitária pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todo o país, bem
como pela confirmação da Secretaria de Estado da Saúde de casos de
cidadãos infectados no Estado do Maranhão e capital São Luís, para fins
de prevenção e combate à PANDEMIA, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  020/2020

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

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 Alcântara, em
todo território do Município, em decorrência da Pandemia da
COVID-19, novo Coronavirus, nos termos do Decreto
Municipal nº 011 de 23 de março de 2020, que declara  a situação
de calamidade pública no município de Alcântara, para
reconhecimento nos termos do artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/
2000).
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
020/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 303/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Esperantinópolis,

o Senhor Prefeito Aluísio Carneiro Filho através do Ofício nº 120 datado
de 29 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Esperantinópolis, neste
Estado, considerando, para tanto, o Decreto Municipal nº 010 de 29 de
abril de 2020,  para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19).

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),
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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
Esperantinópolis, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  021/2020

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

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
Esperantinópolis, em todo território do Município, em
decorrência da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto
Municipal nº 010 de 29 de abril de 2020, que declara a situação
de calamidade pública no município de Esperantinópolis, para
reconhecimento nos termos do artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/
2000).
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
021/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 304/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Luzia do

Paruá, o Senhor Prefeito José Plácido Souza de Holanda, através do Ofício
nº 043 datado de 12 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Santa
Luzia do Paruá, 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 da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19) e aumento do número de casos de H1N1, bem como o Decreto
Municipal nº 084, de 04 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus e o aumento de casos do vírus H1N1.

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
Luzia do Paruá, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  022/2020

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

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 Luzia
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do Paruá, 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 084, de 04 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no município de Santa
Luzia do Paruá.
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
022/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 305/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Rosário, a Senhora

Prefeita Irlahi Linhares Moraes, através do Ofício nº 052 datado de 20 de
abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Rosário, 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 da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como o Decreto
Municipal nº 209, de 20 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus e em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 209/2020 para ratificação e reconhecimento, nos
termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Conceição
do Lago Açu, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  024/2020

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

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 Rosário, 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 209, de
20 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Rosário.
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
024/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em   15  de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 306/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Mata Roma, o

Senhor Prefeito Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva, solicita o
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reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública
no Município de Mata Roma, 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 da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) e aumento do número de infecções pelo vírus
H1N1, bem como o Decreto Municipal nº 010, de 27 de março 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus e ao vírus H1N1, em complementação
às ações definidas no Decreto Municipal nº 010/2020 para ratificação e
reconhecimento, nos termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  025/2020

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

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 Mata Roma,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral),  e ao vírus H1N1, nos termos do Decreto
Municipal nº 010, de 27 de março de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Mata Roma.

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
025/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 307/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Conceição do Lago

Açu, o Senhor Prefeito Divino Alexandre de Lima, através do Ofício nº 026
datado de 11 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Conceição
do Lago Açu, 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 da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), bem como o Decreto Municipal nº 024, de 11 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 a confirmação de 20 casos, com 02 óbitos do
novo coronavírus (COVID-19) no Município de Conceição do Lago Açu.

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.
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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 Conceição
do Lago Açu, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  023/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Conceição do
Lago Açu.

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 Conceição do
Lago Açu, 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
024, de 11 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no município de Conceição do Lago Açu.
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
023/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 308/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Inês, a Senhora

Prefeita Maria Vianey Pinheiro Bringel, solicita o  reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Santa Inês, 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 da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19) bem como o Decreto Municipal nº 026 de 08 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 as medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavirus, em complementação às ações definidas
no Decreto Municipal nº 026 de 08 de maio de 2020, para ratificação e
reconhecimento, nos termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  026/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Inês, 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 026 de
08 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Santa Inês.
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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2020 25
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
026/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Wendel Lages
Deputado Adriano

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 18 de
maio de 2020, com início às 10:00 horas, com a seguinte Ordem do Dia.

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 306, DE 03 DE MARÇO DE
2020, QUE “ALTERA A LEI Nº 10.765, DE 29 DE DEZEMBRO DE
2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO
OCUPACIONAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO – TAF, DA ADMINIS-TRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DO ESTADO DO MARANHÃO, E O PLANO DE CARREIRAS,
CARGOS E SALÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2. PROJETO DE LEI N° 152/2020, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 032/2020,
QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A
AFETAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA EM FAVOR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO.

3. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 086/2020, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS NETO EVANGELISTA E ADRIANO, QUE
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS MARANHENSES
DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO
CORONAVÍRUS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.

4. 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.

5. PROJETO DE LEI Nº 116/2020, DE AUTORIA DO SENHOR
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI ORDINÁRIA
ESTADUAL Nº 11.248, DE 31 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPENSA
A NECESSIDADE DE CARIMBOS EM PRESCRIÇÕES PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6. PROJETO DE LEI Nº 134/2020, DE AUTORIA DO SENHOR
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE DISPÕE SOBRE PUNIÇÃO
PARA QUEM DIVULGAR “FAKE NEWS” NO ESTADO DO
MARANHÃO

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 296/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLINAS.

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 297/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TIMON.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº016/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 298/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGO DOS
RODRIGUES.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 299/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº018/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 300/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE
ALMEIDA.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 301/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS
SELVAS.

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº302/2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALCANTARA.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 303/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ESPERANTINOPOLIS ..

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº022/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 304/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO
PARUÁ.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/20,
ORIUNDO DO PARECER Nº 307/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
LAGO AÇU.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 305/2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO.

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/20,
ORIUNDO DO PARECER Nº 306/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MATA ROMA.

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 308/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS.

São Luís, em 14 de maio de 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente
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I - Mapa 1: Zonificação referente ao ano de 2019
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II - Mapa 2 : Áreas Protegidas referentes ao ano de 2019 
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III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada referente ao ano de 2007 
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IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada do Bioma Amazônico referente ao ano de 2017 
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V - Mapa 5: Aptidão Agrícola das Terras referente ao ano de 2019 
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VI - Mapa 6: Hipsometria referente ao ano de 2019 
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VII - Mapa 7: Evapotranspiração Potencial Anual referente ao ano de 2019 
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VIII - Mapa 8: Bacias Hidrográficas e Redes de Drenagem referentes ao ano de 2019 
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IX - Mapa 9: Vegetação referente ao ano de 2019 
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Tabela: Siglas e nomes das Classes de Vegetação representado na figura IX – Mapa 9 

 
Cor/Legenda Descrição 

  Da Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

  
Da+Paa Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formação Pioneira com influência 

fluvial/lacustre arbustiva 

  Da+Vsp Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Vegetação Secundária com palmeiras 

  
Da+Vsp+Acc 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial+ Vegetação Secundária com palmeiras+ 
Agricultura com culturas cíclicas 

  Db+Vss Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas e Vegetação Secundária sem palmeiras 

 
  

Ds                         Floresta Ombrófila Densa Submontana                                             

  Ds+Vsp Floresta Ombrófila Densa Submontana e Vegetação Secundária com palmeiras 

  Dse Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente 

  Fs Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

  Las                           Campinarana Arborizada sem palmeiras                                           

  Pa                            Formação Pioneira com influência fluvial/ lacustre                            

  Pah Formação Pioneira com Influência Fluvial/ Lacustre Herbácea 

  Pahs Formação Pioneira com Influência fluvial/ lacustre herbácea sem palmeira 

  Pap                            Formação Pioneira com influência fluvial/ lacustre arbustiva            

  Pf                          Formação Pioneira com Influência fluviomarinha                              

  Pfm Formação Pioneira com Influência fluviomarinha arbórea 

  Pm Formação Pioneira com influência marinha 

  Pmb Formação Pioneira com Influência marinha arbustiva 

  R                              Florestamento/ Reflorestamento                                                        

  Sa                         Savana Arborizada                                                                             

  Sd Savana Florestada 

  SN Contato Savana e Floresta Estacional 

  
Sp Savana Parque 

  Sps                            Savana Parque Sem Floresta de Galeria                                          

  
SNc/Fs+Sd+V 

Tensão Ecológica Floresta Estacional Semidecidual Submontana+Savana 
Florestada +Vegetação Secundária com palmeiras 

  Vs Vegetação Secundária 

  Vs+Ag                   Vegetação Secundária e Agropecuária                                             

  Vsp                    Vegetação Secundária com palmeiras                                               

  Vsp+Acc Vegetação Secundária com palmeiras e Agricultura com culturas cíclicas 

  Vss Vegetação Secundária sem palmeiras 

  Vss+Ap                      Vegetação Secundária sem palmeiras e Pastagem                          

  Ap+Vsp Pastagem e Vegetação Secundária com palmeiras 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2019). 
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X - Mapa 10: Densidade Demográfica referente ao ano 2018 
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XI - Mapa 11: Migração entre os Municípios de 2005 a 2010 
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XII - Mapa 12: Taxa de Urbanização referente ao ano 2010 
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XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto Per Capita a Preço de Mercado Corrente referente ao ano 2016 
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XIV - Mapa 14: Setor de Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Adicional Bruto referente ao ano 2016 
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XV - Mapa 15: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Agregado Bruto do Setor Secundário referente ao 
ano 2016 
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XVI - Mapa 16: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Agregado Bruto do Setor Terciário referente ao 
ano 2016 
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XVII – Mapa 17: Quantidade de comunidades autodenominadas quilombolas referente ao ano 2017 
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XVIII – Mapa 18: Assentamentos Rurais referentes ao ano 2018 
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XIX – Mapa 19: Áreas Institucionais referentes ao ano 2019 
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XX – Mapa 20: Usos Socioprodutivos e Institucionais referentes ao ano 2019 
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XXI - Mapa 21: Pressão de Uso do Território referente ao ano 2007 
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XXII – Mapa 22: Pressão de Uso do Território referente ao ano 2017
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Fonte: Organizado pelos autores (2019). 

 

 

 

 

Tabela da legenda para as Zonas de Pressão de Uso do território maranhense abarcado 
pelo Bioma Amazônico apresentado na figura XXII - Mapa 22 
2 Tabela da legenda para as Zonas de Pressão de Uso do território maranhense abarcado pelo Bioma Amazônico 
apresentado na figura XXII - Mapa 22 
 

COR LEGENDA 

 
Complexos industriais 

 
Extrativismo animal em área florestal 

 
Extrativismo vegetal em área florestal 

 
Extrativismo vegetal em área florestal + Extrativismo animal em área florestal 

 
Extrativismo vegetal em área florestal + Pecuária de animais de grande porte 

 
Extrativismo vegetal em área florestal + Pecuária de animais de grande porte + Área Agrícola 

 
Minerais metálicos 

 
Minerais não metálicos 

 
Pecuária de animais de grande porte 

 
Pecuária de animais de grande porte + Área Agrícola 

 
Reflorestamento 

 
Reflorestamento + Pecuária de animais de grande porte 

 
Reflorestamento + Área agrícola + Pecuária de animais de grande porte 

 
Terra indígena 

 
Unidades de conservação de proteção integral 

 
Unidades de conservação de uso sustentável 

 
Uso diversificado em corpo d'água continental 

 
Uso diversificado em corpo d'água costeiro 

 
Uso diversificado em área descoberta 

 
Uso não identificado em área campestre 

 
Uso não identificado em área descoberta 

 
Uso não identificado em área florestal 

 
Área Agrícola 

 
Área Agrícola + Extrativismo vegetal em área florestal 

 
Área Urbanizada 

 
Área Urbanizada + Extrativismo vegetal em área florestal 
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XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e à Lixiviação em Superfícies Geomorfológicas referentes 
ao ano 2019 
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XXIV - Mapa 24: Suscetibilidade Geológico-Geomorfológica referente ao ano 2019
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Tabela: Relação cor – legenda – descrição técnica vinculada ao Mapa apresentado na Figura XXIV – Mapa 24 
 

COR LEGENDA DESCRIÇÃO 

  Água Continental 

 

1a Área formada por cangas lateríticas com ocorrências de processos 
erosivos acelerados (ravinas e voçorocas) em superfícies 
subtabulares ou tabulares 

 

1b Planícies costeiras sujeitas ao avanço das marés e a erosão costeira 

 

1c Área com cobertura sedimentar pouco consolidada, que quando não 
apresentam cobertura vegetal possuem alto potencial erosivo, 
sujeitos a formação de sulcos, ravinas e voçorocas 

 

1d Área com potencial para colapso (afundamentos bruscos), 
relacionado a possibilidade de existência cavidades de dissolução 
em rochas calcárias e gipsita 

 

1e Área com rochas e solos de grande heterogeneidade geotécnica 
lateral vertical, o que potencializa as desestabilizações de taludes de 
corte e o aparecimento de focos erosivos em superfícies 
terraplenadas 

 

1f Áreas composta de material arenoso pouco consolidado com alto 
potencial erodível e potencial para mobilização eólica de áreas caso 
seja retirada a vegetação existente 

 

1g Área formada por rochas com planos de fissibilidade que facilitam 
a percolação de fluidos e potencializam a instalação de processos 
erosivos e de desestabilização em talude de corte 

 

1h Área formada por rochas e solos heterogeneidade geotécnica na 
lateral e vertical, pouco coesas, suscetíveis a erosão e a movimentos 
de massas em relevos mais declivosos 

 

1i Área onde podem existir blocos de rochas duras posicionadas ao 
longo do perfil do solo, blocos que podem se movimentar nas áreas 
de relevo declivoso 

 

1j Área onde podem existir blocos e matacões de rochas duras 
posicionadas ao longo do perfil do solo, suscetíveis a ocorrência de 
processos erosivos induzidos pela concentração das águas pluviais 

 

1k Área sujeita a enchentes sazonais, causadas por extravasamento dos 
rios, principalmente nos períodos de chuvas mais intensas 

 

1l Áreas sujeita a enchentes sazonais, causadas por extravasamento 
dos rios, principalmente nos períodos de chuvas mais intensas e/ou 
mudança de maré 

 

Fonte: Organizado pelos autores (2019). 

 


